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RYS HISTORYCZNY 

Kronlki dramatyczne Szekspira obejmują okres historii Anglii od 
r. 1386 (ostatnie trzy lata panowania Ryszarda II) do zawładnięcia tro
nem p.rzez dynastię Tudorów w r. 1485 (Henryk VII). Chronologiczna 
kolejność dramatów te,go cyklu jest więc następująca: „l'!yszard Jl", 
„Henryk IV" (dwie czę~ci), „Henryk V'', „Henryk VI" (trzy części) 

i „Ryszard III". 

Dzieje Anglii XIV i XV wieku to dzieje walki o umocnienie władzy 
królewskiej i podporządkowanie królowi fe udalnych baronów - dzieje 
walki, która z zakończeniem WOJNY DWU Róż doprowadziła do ugrun
towania w Anglii monarchii absolutnej i państwa narodowego. Do osla
biertia wszechwładzy baronów przyczyniły się w tym okresie z jednej 
strony powstania chłopskie, których bezpośrednim następstwem było 

złagodzenie ucisku feudalnego na wsi, z drugiej - rozwój przemysłu 

i handlu, a w związku z tym pojawienie się na widowni now„go typu 
szlachty. Ta nowa szlachta, zajmując się hodowlą owiec i produkując 

wełnę, domagała się razem z kupiectwem silnej władzy królewskiej, 
zdolnej zarówno do obrony jej interesów przed zachłannością baronów, 
jak do tłumienia ruchów ludowych. Szekspir jako kronikarz drama
tyczny tej epoki potępiał feudalizm z postępowych naówczas pozycji 
rzecznika monarchiti absolu<tnej. 

Lata od r . .1337 do 1453 wypełnia tocząca się z przerwami na te.re
nie Francji tzw. wojna stuletnia. Wojnę tę po wygaśnięciu dynastii Ka
petyngów rozpoczął Edward III pod pretekstem swych rozszczeń do 
tronu francuskiego (jako wnuk Filipa Pięknego) . W rzeczywlstości 

Edwardowi chodziło o opanowanie bogatej Flanckii, od pewnego czasu 
pal"1:nerki anglelskiiej w dziedzin-ie handlu wetną. 

Po pierwszych powodzenia<!h (zwycięstwa angielskie pod Crecy 
i Poitiers) udaje się Anglikom, rozporządzającym bitną, najemną ar
mią, opanować Flandrię oraz północną i zachodnią F'r0ancję. Zdobyczy 
tych pozbawia ich jednak Karol V, który wypiera agresorów, zacieś

niając posiadłości angielskie we Francji do Bordeaux, Bayonne i Ca
lais (1378) . 

Po dłuższej przerwie ponownego najazdu na Francję dokonał Hen
ryk V (z dynastil Lancastrów), który rozgromiwszy wojska francuskie 
pod Azincourt uzyskał dzięki układowi z Karolem VI w Troyes (1420) 
prawo do francuskiego tronu. Karol VI, zmuszony okolicznościami, wy
dzied:lliczył swego syna na korzyść Henryka. 

lPo śmierci obu tych królów dzieło agresji angielskiej konJtynuuje 
Henryk VI, usiłując ugruntować prawa zdobyte przez ojca. w ludzie 
francuskim budzi się jednak duch patriotyzmu, a jego wyrazicielka, 
J oanna d' Arc, na.kłania wydziedziczonego następcę tronu, Karola :V:II, 
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do podjęcia walki z Anglikami. Od zwycięstwa Francuzów pod Orlea
nem zaczyna się okres niepowodzeń angielsk•ich, które w T, 1453 do
prowadzają do WYPędzenla najeźdźcy z terenu Francji (z wyjątkiem 

Calais). 

W rezultacie wojna stuletnia, która Francuzom przyniosła wzmoc
nienie władzy królewskiej ii rozgromienie feudałów - w Anglii stała 

się przyczyną pogłębienia zadomowionej już wśród baronów anarchU, 
podrywając ich do samobójczego w skutkach buntu przeciw władzy 

królewskiej. Bunt ten przerodzit się rychło w otwartą wojnę domową, 

tzw. WOJNĘ DWU Róż, tj. panującego w owym czasie rodu LAN
CASTRóW (w herbie czerwona róża) i rodu YORKÓW (biała róża). 

Sygnałem do wojny było zbrojne wystąpienie Ryszarda ks. Yorku 
przeciw królowi Henrykowi VI (bitwa pod St, Albans 1455), Ryszarda 
popierał jeden z najpotężniejszych baronów hr. Warwlck, a w ogóle 
za Yorkami opowiadało się mieszczaństwo i ku!)iectwo Londynu oraz 
miast przemysłowych. Duszą partii Lanoastrów była żona Henryka VI, 
Małgorzata d' Anjou. 

Kiedy król Henryk dostał się do niewoli yorkistów pod Northamp
ton (lipiec 146()), Małgorzata sprowadziwszy na pomoc wojska ze Szko
cji, pobiła wojska Ryszarda ksiqcia Yorku w bi·twie pod Wakefield 
(grudzień 1A60). W bitwie tej poległ Ryszard, a jego syn Edward prze
jął ojcowskie pretensje do korony. 

Edward, popierany przez Warwicka, wkrótce z jego pomocą obwo
łał się ·królem (jako Edward IV) umocnlwszy swą władzę rozgromie
niem Lancastrów pod Towton (marzec 1461). Król Henryk ponownie 
dostał się do niewoli ·! został osadzony w Tower, Edward IV, pierwszy 
z nowej dynastii Yorków, poróżnił się niebawem ze swym protektorem 
Warw'ckiem, i musiał szukać schronienia we Francji. Wydawało się, 

że w beznadziejnej sytuacji Lancastrów nastąpił zwrot. Dzięki War
wickowi, który zdradziwszy Yorków przeszedł do obozu Lancastrów, 
nawet Henryk VI wrócił na 'tron ~1470) - co prawda nie na długo. 
Już bowiem w następnym roku Edward IV, wspierany przez Burgun
dów, wylądował w Anglii biorąc znów do niewoli Henryka i zadając 

Warwickowi klęskę pod Barnet (maj 1471). W bitwie pod Tewkesbury 
dostała się do niewoli również Małgorzata, a syn jej zginął z ręki 

Edwarda. Pod Ba·rnel poległ najgroźniejszy obecnie przeciwnik Edwar
da. Warwick. Henryk VI, uwiqziony powtórnie w Tower, został zamor
dowany (prawdopodobnie przez Ryszarda Gloucestera). 

Po śmierci Edwarda IV tron objął małoletni Edward V. Jego opie
kt•n i wuj, Ryszard Gloucester, zamknął go rychło w Towrze 1 obwo
ła\\'szy się królem (jako Ryszard III) kazał zamordować Edwarda wraz 
z jego młodszym bratem. Na horyzoncie zjawił się teraz nOWY pre
tendent do tronu, spokrewniony z rodziną Lancastrów Henryk Tudor 
(hr. Richmond), któremu w bitwie pod Bosworth (sierpień 1485) udało 

"1ę rozbić woj!Yka Ryszarda. Smierć Ryszarda na polu walki kładzie 

k.res WOJNIE DWU Róż, torując drogę monarchii absolutnej TUDO
RÓW, zjednoczonej pod berłem Rlchmonda (Henryka VII). 

WOJNA DWU Róż, jedna z najbardziej okrutnych i bezwzględnych 

wojen w historii Anglii, przyniosła ostateczną klęskę baronom feudal
nym, których większość poległa na polu walki albo też padła ofiarą 

egzekucj[ i skrytobójczych zamachów - pospolitej naówczas broni 
zwycięskich rywali. Podobnie jak Francja po wojnie stuletniej, An
glla po wojnie dwu róż przekształciła się w monarchię o silnej wła

dzy królewskiej i w państwo narodowe, w przeciwstawieniu do uni
wersalnego państwa z epoki feudalnego średniowiecza. 

(wstęp do jubileuszowego wydania, PIW„ 1961) 
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Felton Portrait-Szekspir 

OD TŁUMACZA 

Właściwa tragedia króla Ryszarda Trzeciego" zaczyna się 
na polu pod '.rowton. Ryszard York, książę Glo~cester, ~óźn~ej 
król Ryszard III, jest os ob iście okrutny i os ob iście 
bezwzględny; dopóki jednak jest człowiekiem prywatnym,. zło, 
które nosi w sobie, jest sprawą jego sumienia i duszy. Bitwa 
pod Towton zmienia jakość zła, rozpoczyna pro?es jego ~bi~k
tywizacji. Ryszard, który kosztuje owoców zwycięstwa, me J~St 
już tym samym Ryszardem, który walczył za sprawę. Yo~kow 
przeciw królewskiej władzy Lancasterów. Owoce te są Jak Ja~ł
ka z drzewa wiadomości Dobrego i Złego. Odtąd Ryszard posią
dzie świadomość ce 1 u; nie będzie to już zło samo w sobie, 
lecz zło jako instrument politycznego działania lub ściślej - ta 
nowa jakość, funkcja zła ob ie k ty w n a, wprowadzi istotną 
korekturę do prywatnej skądinąd zabawy Ryszarda. Odkąd 
wstąpi on na Schody Historii, zło wymknie się spod .jego kon
troli, stanie się, używając nomenklatury Kotta, częścią składo
wą Wielkiego Mechanizmu. . , .. 

w wyniku tej bitwy brat jego, Edward, zostaJe krolem Angln. 
To zobowiązuje"; tak mówi Regent Mortimer, bohater dramatu 

Marlowe'a wielkiego poety tej samej co Szekspir epoki. Zo
bowiązuje' nie tylko króla zresztą - „muszę- wynosić przyja
ciół karać wrogów" - również i jego krewnych. Korona na 
skr~niach królewskiego brata jest wartością realną, osiągalną 
i bliską. Zaledwie parę głów dzieli ją od Ryszarda - cóż stąd, 
że są to głowy jego bratanków i braci? Stawka jest wielka, choć 
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i ryzyko nie małe: książę Gloucester zasiada do gry politycznej. 
Jej reguły dopuszczają morderstwo i zdradę, krzywoprzysię
stwo, kłamstwo i wiarołomstwo. Ryszard może być pewny wy
granej; w ręku trzyma wszystkie atuty: siłę, inteligencję, bez
względność. 

Lecz sztuka o Ryszardzie III nie jest ilustracją działania 
Wielkiego Mechanizmu. Naszkicowany proces nie wyczerpuje 
jej problematyki. Ryszard jest Księciem z renesansowej dok
tryny Machiawełego, lecz również „wcieleniem zła", Szatanem 
ze średniowiecznego moralitetu. Jest rzeczą niezmiernie ważną, 
by o tym połączeniu pamiętać; inaczej w interpretacjach tej 
sztuki popaść możemy w przesadę. Jakość zła obiektywna -
kryptonim: Książę - koryguje „prywatną" zabawę· Ryszarda; 
lecz średniowieczny Szatan wprowadza istotną poprawkę w 
działaniu Wielkiego Mechanizmu. Ryszard akceptuje obydwu; 
co więcej, starannie kształtuje swoją postać w oparciu o te 
pierwowzory, ku własnej swojej uciesze i ku uciesze widzów. 
Szekspir wprowadza w tę sztukę ironiczny cudzysłów, wyko
rzystując w tym celu nadświadomosć Ryszarda. Ryszard, jak 
średniowieczny Szatan, przeraża, lecz równocześnie bawi. Jest 

Upadek Ikara 

6 

błaznem, lecz błaznem z wyboru. Na wskroś przejrzał umow
ność kategorii moralnych i zmusza nas, razem z sobą, do śmie
chu. Jest na swój sposób uczciwy; nie oszukuje siebie; w od
różnieniu od ludzi słabych, czynów swoich nie uzasadnia racjami 
historii, czy ogólnego dobra. Nie osłania się żadną doktryną, 

żadną ideologią. Jest złem wcielonym, złem, które bawi się sobą. 
Lecz Ryszard posługuje się ludźmi; przedmiotem jego dzia

łania są ludzie. Trudno jest od nich wymagać, by śmiali się 

razem z Ryszardem, skoro „zabawa" jego kaleczy ich, bądź uni
cestwia. Nie myślą przy tym tak precyzyjnie, tak bezlito
śnie jasno, jak Ryszard. Reprezentują chęć życia, witalną 

siłę ludzkości. Nie mogą sobie pozwolić na luksus swia
domości absolutnej, tej, która bawi Ryszarda. Taka świadomość 
bowiem podcina korzenie bytu. Ilekroć wchodzą z nim w kon
takt, bronią się, chociaż ich racje są słabe: słabe i z góry w do
datku skazane na przegraną. Lecz równocześnie przejmują część 
jego zła na siebie; stają się trybami, bądź sieczką Wielkiego 
Mechanizmu. To dzięki nim właśnie zło traci swoje indywidu
alne oblicze. Jak chorał, rozkłada się na poszczególne głosy. 

Ryszard może stąd czerpać uciechę dodatkową; i Szekspir ra
zem z Ryszardem; i my, choć gorzką, z Szekspirem. 

Ta gra, która się rozpoczyna na polu bitwy pod Towton, 
kończy się na polu pod Bosworth; przynajmniej dla Ryszarda. 
Te dwie miejscowości, na dwóch krańcach Anglii, dzieli morze 
wylanej krwi, morze łez - bynajmniej nie w przenośni. Szekspir 
każe nam wierzyć w ślad za Hallem i Holinshedem, history
kami owego okresu, że kończy się również dla Anglii. Ale hi- · 
storycy, a w pewnym sensie i Szekspir, umacniali dynastyczne 
prawa Tudorów, którzy właśnie tej bitwi~ zawdzi~czali. swój 
tron i znaczenie. I jeśli założymy nawet, ze Szekspir miał na 
ten temat swoje własne zdanie, musimy również założyć, że nie 
obcą mu była prawda, którą Sir Walter Raleigh zawa~ł we 
wstępie do swojej „Historii Swiata": ten, kto depce po piętach 
historii, winien uważać na zęby. Jeśli podejdzie zbyt blisko, 
łatwo je może pogubić. 

Bitwę pod Towton opisał Szekspir w trzeciej części „Hen
ryka VI"; bitwa pod Bosworth kończy „Tragedię Ryszarda Trze
ciego". Tragedię króla, lecz czy tragedię ludzi, którzy. wszed~s~~ 
z nim w kontakt, otrząsnęli się potem jak ze snu i powrocih 
do życia? 

) W. l komentatorów Szekspira analizowało niezwykłe (... ie u . 
użycie czasu w jego dramatach. Gwałtowne skróty lat i całych 
okresów, pośpieszny rysunek wydarzeń i drobiazgowe. roztrzą
sanie chwil, wyjętych z innej jak gdyby, ahistoryczneJ rzecz_y~ 

wistości. w żadnej ze sztuk Szekspirowskich nie jest to bardzieJ 
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widoczne, niż w „nyszardzie I!l 11
• Przemieńność lat ł mol'ń~rt

tów wynosi akcję tej sztuki po za kategorię czasu historycz
nego, w świat, w którym prawdziwie ważne są tylko wy da
r ze n i a, odarte z przyczyn i skutków, gdyż wyzwolone z hi
storii. Zdumiewające, iż tego przeistoczenia dokonał właśnie 

Szekspir, ów „złodziejaszek cudzych pomysłów i wątków", czer
piący pełnymi garściami z kronikarskich zapisów już nie ko
mentarz, nie fakty, lecz sytuacje i słowa! 

Po wielkiej scenie Ryszarda z królową Elżbietą, akcja sztuki 
zamienia się w galopadę wydarzeń. Jeden po drugim wpadają 
na scenę Posłańcy - tak tylko zdołają nadążyć słowa w wart
kim nurcie historii. Buckingham, który zdołał uciec, gromadzi 
wojska; od zachodu zbliża się flota Richmonda! Devonshire 
i hrabstwo Exeter powstało. Ryszard czuje się osaczony. W re
akcjach swoich nie nadąża za zmienną sytuacją. Zżyma się, 

kiedy już mógłby się cieszyć, cieszy się, choć już minął powód 
do radości. Również i jego decyzje, podobnie jak i nastroje, 
odzwierciadlają niemożność współżycia z oszalałym żywiołem 

czasu. Oto Buckingham został pojmany; oto Richmond, biorąc 

swoich przyjaciół za wrogów, zawrócił do brzegów Francji. Oto 
Richmond zdołał wylądować w Milford i forsownymi marszami 
posuwa się w stronę Londynu. Ryszard nie ma już czasu na de
lektowanie się złem, ani na komentarze do swoich własnych 

zbrodni. Pośpiesznie, bez przyjemności nawet, skazuje na śmierć 
Buckinghama; wkrótce odłoży nawet egzekucję Jerzego, syna 
zdrajcy Stanleya, którego trzyma jako zakładnika. 

Nadchodzi moment decydującego spotkania. Wojska królew
skie i wojska hrabiego Richmonda spotykają się na polach pod 
Bosworth. Zapada noc; ostatnia noc tragedii. W walkę, która 
ma zadecydować o losie ludzi żywych, wdają się teraz umarli. 
Uśpionym oczom Ryszarda pokazują się duchy pomordowa
nych, grożąc zemstą, deklarując poparcie i pomoc dla Rich
monda. Jest to apel poległych, rejestr zbrodni Ryszarda III. Ci, 
których znamy z nazwiska. Kiedy Ryszard się zbudzi, będzie 

miał jeszcze dość czasu, by zrobić rachunek sumienia: 

Konia! 
Podajcie mi innego konia! 
Zawiążcie rany! 
O Jezu! Litości! 
Cicho - to tylko sen ... ! 
Tchórzliwe sumienie - jakże 

mnie męczysz! 
Swiatlo jakież sine... Jest 

martwa północ ... 
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Ciało moje drży w lęku„. 

Pot na nie wystąpił„. 
Chłodny pot.„! 

Czyżbym się lękał siebie? 

Nikogo tu nie ma poza mną! 

A Ryszard -

Ryszard - ja kocham 

Ryszarda! 

„Gdy zabraknie sprawiedliwości powraca chaos" 

Ja jestem sobą! 

Czy jest t·u morderca? 
Nie. Nie! 
Tak. Jestem! 
A więc uciekaj .•. 
Co? 
Ja? Sam od siebie? 
Czemu? 
Bo ·będę mścił się ... 
M§cić się? Sam na sobie? 
Przecież.„ ja kocham siebie! 
Za co? 
Za dobro, które 

wyświadczyłem. 

Tak jest! Sam sobie. 

Nie! Raczej nienawidzę siebie, 
za wszystkie zbrodnie, jakie 

popełnilem. 

Tak, jestem łotrem. 

Nie. Cóż znowu?! Kłamię! 
Głupcze! 

Wyrażaj się o mnie 
z szacunkiem. 

Nie schlebiaj, głupcze ... 
Cóż... moje sumienie 
ma tysiąc języków w gębie •.• 
A każdy język tysiąc 

opowieści„. 

A w każdej... w każdej 

z nich 
Nie, nie! jestem mordercą ... ! 

Zauważyliśmy już na wstępie, że postać króla Ryszarda ma 
podwójny rodowód: średniowieczny i renesansowy. Szekspir 
eksploatował obydwa; prowadził je bądź równolegle, bądź teź 

nakładał na siebie „Zło wcielone" i „Księcia''. Niekiedy mieszał 
kolory, używał półtonów i cieni, niekiedy posługiwał się kolo
rami czystymi i plakatowym niemal rysunkiem. Ciśnienie dra
matycznej narracji utrzymywało jedność postaci, pękniętej, gdyż 
złożonej z elementów niespójnych: homo ludens i homo politicus 
- człowiek, który się bawi i człowiek, który działaniem prze
obraża świat. I choć postawy te w skutkach bywają niekiedy 



podobne, dzieli je przepaść w oceanie sensu ludzkiego działa

nia: jedna jest rezygnacją i zgodą, druga rozpaczą i buntem. 

Zarówno wówczas jednak, kiedy ich wyodrębniał, jak też 

i kiedy ich scalał, nie doprowadzał do konfrontacji dwóch 
różnych w zasadzie postaci; Ryszard nie jest świadomy własnej 
dwoistości. Jest promotorem działania, przyczyną-sprawcą kon
fliktów; sam w sobie jest nieruchomy, wewnętrznie zwarty 
i jasny. Nie zna momentów wahania, walki, ani wyrzutów su
mienia. Pozornie jest więc postacią najbardziej jednolitą. Szeks
pir, na naszych oczach, zamąci tę jedność w finale; konfronta
cji dwóch wcieleń Ryszarda dokona w cytowanym tu monologu. 
Ryszard budzi się ze snu rozdarty, pęknięty wewnętrznie; w sen
sie jak najbardziej dosłownym . Treścią snu Ryszarda jest rze
czywistość, którą chciał przeobrazić: długi korowód umarłych, 

uosobienie zbrodni. Sen jego jest emanacją pamięci i przedłu

żeniem rzeczywistości. Lecz rzeczywistość jest zbrodnią, jest 
również treścią snu króla. Czy rzeczywistość zatem jest snem, 
z którego budzi się Ryszard? 

Ryszard budzi się rozszczepiony; budzi się dwóch Ryszardów. 
W ich monologu toczy się spór o pryncypia. Nie jest to spór 
klasyczny, spór człowieka z sumieniem - żadna ze stron nie 
wierzy w odpowiedzialność człowieka przed Bogiem, historią, 

sumieniem - „człowiek, który się bawi" dostrzega nagle „czło

wieka, który działaniem przeobraża świat" . Nie bronią ich żad
ne racje; w żadnej doktrynie nie szukają schronienia. Obaj są 

absolutnie wolni i absolutnie samotni. Ustalają punkt wyjścia; 
fakty bezsporne; zbrodnie; ich spór dotyczy ceny, jaką sobie 
nawzajem wypłacą. Punkt po punkcie, argument po argumencie, 
niszczą się i pożerają wzajemnie. Kwestionują już nie racje 
historii, nie kategorie moralne, lecz najprostsze, najbardziej 
rudymentarne cechy gatunku: miłość własną, tożsamość, po
czucie bezpieczeństwa. W tym monologu Ryszard się unicestwia; 
bez skruchy i bez żalu - maleje, niknie, na koniec przestaje 
istnieć. Bitwa, którą nazajutrz podejmie, będzie już czczą for
malnością. Prawdziwy Ryszard ginie w bitwie przegranej wśród 
nocy. 

„Konia! Królestwo za konia!" Jest to już pusty okrzyk, który 
Szekspir przepisał z jakiejś sztuki wcześniejszej. Tu nie ma już 
on uzasadnienia; zamyka po prostu narrację. Na koniu, gdyby 
wjechał nawet na elżbietańską scenę, nie miałby kto ani wal
czyć, ani nawet uciekać. Ryszard zniknął, zostawiając po sobie 
zapach dymu i siarki. 
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JERZY S. SITO 
- fragmenty wstępu do przygotowywanego 
wydania iksiążkowego 

Gra„ Obraz elżbietań~ki w zbiorach Carla Derby 

BOLESŁAW TABORSKI W POLEMICE Z JANEM KOTTEM 
- I TRADYCYJNYMI HISTORYKAMI 

(.„) W•yżswść Szektspin'a nad historykami polega na tym, że 
nie wyrzekając się morału, jest jednocześnie na ogół bezstronny 
i pozbawiony złudzeń co do samego mechanizmu władzy . Oczy
wistym dla niego jest zarówno fak t, że zjednoczony kraj pod 
niekwestionowaną władzą jest ideałem , do którego należy dą

żyć, jak i to, że ideał ten nie jest łatwy do zrealizowania. Szeks
pir rozumie ludzi, a obserwując ich spory, ambicje, słabości, 

dostrzega zarazem bieg historycznych procesów. tllatego wła
śnie, choć opierał się ściśle na dziełach napisanych na dwor
skie zamówienie, Szekspir nie był po prostu „propagandystą 

Tudorów", ale pisarzem-wizj'Onerem na miarę nie jednej epoki, 
lecz wszystkich. I w gruncie rzeczy nie jest ważne, czy Ry
szard słusznie został obwiniony o rozmaite zbrodnie, czy też · 

należy przypisać je Henrykowi. Dla klinicznego studium tyranii, 
jakiego dopatrujemy się w jego dziele, jest to obojętne . W kro
nikach Szekspirowskich protagoniści walki o władzę rozmaite 
noszą imiona, „ale dramat, który się między nimi rozgrywa, jest 
zawsze ten sam", zauważa Jan Kott. On właśnie swym odczy
taniem kronik przywrócił tym zawiłym opowieściom z zamierz
chlej historii pełną aktualność w drugiej połowie dwudzie
stego wieku. Czy jednak nie ... nazbyt pełną aktualność? 

Przy całej odkrywczości podstawowych tez Kotta zdaje się 

nie ulegać kwestii, że przepuszczając historyczne sztuki Szeks-
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pirowskie przez pryzmat politycznych doświadczeń naszego stu
lecia, potraktował je w pewnym sensie ahistorycznie. Uniwer 
salizując i uogólniając, Kott wyabstrahował owe dramaty z ich 
własnej współczesności. Pragnąc uzyskać przejrzysty obraz bez
błędnie działającego Wielkiego Mechanizmu, zrównał poszcze
gólne sztuki z sobą, a przez to uprościł. Na tym właśnie polega 
paradoks, że pragnąc udowodnić, iż „Szekspir -jest genialny", 
pragnąc ukazać go nie jako ilustratora historycznych wydarzeń, 
ale jako Wielkiego Historiozofa w gruncie rzeczy sprowadził 

jego geniusz do obsesji powodowanej jedną myślą. · 

( ... ) Szekspir istotnie nie żywi złudzeń co do nietrwałości i wąt
łości blasku korony jako symbolu władzy. Ale patrzy na tę spra
wę z punktu widzenia Anglika swojej epoki. Nie uważa, by każda 
władza była Wielkim Oszustwem. Rozróżnia władzę legalną i nie
legalną . Przy całym sceptycyźmie wobec praktyk polityków opo
wiada się za ówczesną koncepcją „majestatu", zakładającą wła
ściwy stosunek monarchy i poddanych w ramach ustalonej hie
rarchii, ładu i wzajemnych obowiązków. Okres Wojny Róż był dla 
Elżbietan szczególnie interesujący, gdyż dopatrywali się w nim 
analogii nie tyle do stanu aktualnego, co do niebezpieczeństw 

potencjalnie grożących krajowi (wobec wrogości mocarstw kato
lickich i niepewnej sukcesji po Elżbiecie). Hierarchia ładu zabu
rzona została, gdy nie najlepszemu, ale legalnemu królowi wy
darł władzę Bolingbroke, późniejszy Henryk IV. Według Poly
dore'a i innych historyków zdetronizowanie Ryszarda II było 

zbrodnią, która spowodowała karę boską trwającą tak długo, do
póki Opatrzność nie dała się przebłagać, zsyłając Henryka VII. 

Nawet bohater Henryk V musiał umrzeć młodo w ekspiacji prze
kleństwa ciążącego nad swym rodem, pozostawiając tron w rę

kach niemowlęcia i kraj na łasce skłóconych wielmożów . Rebelia 
yorkistów, której punkt kulminacyjny stanowiła tyrania Ryszar
da III, była dopełnieniem miary nieszczęść, wymagającym bezpo
średniej interwencji Opatrzności. Że Szekspir zaakceptował tę 

koncepcję, jasne jest choćby z potraktowania przez niego postaci 
Henryka VII, który wkracza na scenę nie jako człowiek, ale 
świetlany deus ex machina (a chociaż niektóre efektowne insce
nizacje dzisiejsze czynią z niego nowe ogniwo Mechanizmu, uję
cie takie jest wyraźnym pogwałceniem intencji poety). 

„Opatrznościowa" koncepcja cyklu jako całość jest jednak nie
zależna od oceny poszczególnych rządów, jest jak gdyby ponad 
nimi. Na poszczególnych dramatis personae ciążyć może zawinio
na czy nie zawiniona klątwa, ale są oni ludźmi obdarzonymi wol
ną wolą i mają obowiązek działania w wyznaczonym im zakre
sie. Jeśli są królami, poddani muszą im być posłuszni. Henryk 
IV jako uzurpator nigdy nie nabędzie majestatu urodzonego kró-
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„Ziele skrywa węża" 

la, ale jest królem faktycznym, który uosabia w pewnym okresie 
nadzieje Anglii. Królem w pełni godnym posłuchu jest dopiero 
jego syn, Henryk V. Tylko Ryszard III jest całkowicie wyłączony 
z ogólnie obowiązujących reguł (w myśl których nawet niedo
brego króla należało słuchać, bo wszystko jest lepsze od wojny 
domowej). Ryszard III jest zbrodniarzem, a władza w jego ręku 
jest zarówno nielegalna, jak tyrańska, czyli niesprawiedliwa, 
a więc zła. 

( ... ) Jako panoramę historyczną trzeba pojmować ów 
cykl i nie należy, doszukując się analogii do naszej współczesno
ści, zapominać o historyczności kronik Szekspira. I tak np. tylko 
w pewnym stopniu można zgodzić się z nakreśloną przez Kotta 
koncepcją średniowiecznej Anglii jako państwa policyjnego. Ulu
biony jego obraz to pusta ulica londyńska, po której maszerują 
w podkutych butach oddziały królewskiej gwardii, przemykają 
się chyłkiem zastraszeni mieszczanie, od czasu do czasu spędzani, 
aby wyrazi'ć formalną zgodę na wybór nowego monarchy. Rze
czywistość i pod tym względem nie była tak prosta. Ciągle pa
miętać trzeba o wyjątkowości Ryszarda III jako studium o tyranii 
bez precedensu, o niesprawiedliwej władzy w rękach zbrodnia
rza. Stosunki panujące w owym krótkim okresie Szekspir mimo 
wszystko odróżnia od normalnej sytuacji, choćby to była sytu
acja tak nie ustabilizowana jak za długich rządów Henryka VI, 
będących w gruncie rzeczY: okresem wojny domowej . Jak daleko 
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było wówczas od rządów absolutnych, świadczyć może charak
terystyczny fakt, że gdy buntownik ks. Yorku po pokonaniu 
Henryka VI ogłosił się królem w parlamencie, Izba Gmin go 
nie zatwierdziła, ustalając kompromisowo, że dopiero po śmierci 
Henryka tytuł królewski będzie mógł przejść do rodu Yorków. 

Reasumując dotychczasowe wywody, stwierdzi'ć należy, że 

Szekspir w swoich sztukach historycznych uwzględnił złożoność 
ludzkich motywów i był wielkim odkrywcą prawd ludzkich. 
Jednocześnie „ilustrował" moralno-patriotyczną koncepcję hi
storii, a jeżeli odsłaniał również prawa rządzące mechanizmem 
historii, to nie czynił tego w sposób zamierzony i świadomy. 

Ciągłość historycznego cyklu, zakładana przez niego, wywodziła 
się z „opatrznościowego" pojmowania dziejów. W kolejnych 
rządach widział nie pięcie się w górę i upadek jednostek w bez
sensownej walce o władzę, ale wydarzenia mające określoną 

przyczynę - na przykład w pogwałceniu ustalonego porządku 
- i zmierzające poprzez chaos ku opatrznościowemu rozwiązaniu. 
Jeśli tezy swe rozwijał na podstawie prawdziwych faktów hi
storycznych, to interpretował je podobnie jak Polydore Wer-

„Sprawy ludzkie u szczytu - chylą się" 
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giliusz czy inni współcześni historycy, przemiema3ąc je i konden
sując zgodnie z wymogami artyzmu i... elżbietańskiej sceny. Nie 
należy doszukiwać się w jego sztukach oryginalnych koncepcji 
historytznych, politycznych czy innych, tylko raczej prawd psy
chologicznych. 

Co do „historycznego konkretu" to - w odniesieniu na przy
kład do Ryszarda III - rację przyznać chyba należy działają
cemu dziś Stowarzyszeniu Rehabilitacji Pamięci Ryszarda III, 
które stawia sobie za cel „rozpowszechnienie prawdy o Ryszar
dzie III tak jak ją widzą historycy dzisiejsi i umieszczenie wspa
niałego dramatu „Ryszard III" w sferze czystej fikcji". Wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa Ryszard był bowiem lojalnym 
bratem i sprawiedliwym władcą, świetnym administratorem, de
mokratą w poglądach, a co najwyżej człowiekiem zbyt łatwo

wiernym wobec zdrajców, którzy go otaczali. Z pewnością nie 
był odpowiedzialny za śmierć swych bratanków - małych 

królewiczów w Tower (jeśli było to morderstwo, to możliwe, że 
dokonano go już po bitwie pod Bosworth z rozkazu Henryka 
VII), a w czasie gdy zamordowano Henryka VI (Szekspir dla 
dramatycznego efektu każe Ryszardowi zamordować go osobiście, 
ale Polydore i inni historycy podają to tylko jako „uporczywie 
krążącą pogłoskę") przebywał w zupełnie innej części kraju. Po 
śmierci Ryszarda Henryk VII musiał stłumić szereg powstań 
jego zwolenników, a zwłaszcza ujarzmić wierne Ryszardowi mia
sto York. Pojawił się nawet pretendent udający cudownie ocalo
nego Ryszarda, który pociągnął za sobą wielu. Wszystko to nie 
zmienia faktu, że Szekspir napisał świetną, a b s t r a kc y j n ą 
sztukę o makiawelicznym tyranie, którą należy grać dla jej 
ponadczasowych i uniwersalnych znaczeń, a nie dla jej konkret
nych historycznych fałszów. Nie należy tylko zatracać historycz
nego podejścia na rzecz dziś aktualnych aluzji, a w szczególno
ści nie należy rozciągać podejścia właściwego dla „Ryszarda III" 
na wszystkie kroniki Szekspira. 

( ... ) Na płaszczyźnie „dramatu feudalnego" występuje jedna 
postać, którą Szekspir delektuje się przede wszystkim jako wiel
ki humorysta. Jest to Ryszard III. Instynkt wielu pokoleń angiel
skich aktorów i widzów, każący im zawiesić jak gdyby osąd 

moralny i widzieć w Ryszardzie wielkiego clowna, a co za tym 
idzie - bawić się nawet jego zbrodniami - był niewątpliwie 

słuszny. Takie podejście zakłada oczywiście, że nie należy trak
tować ze śmiertelną powagą demoniczności Ryszarda, bo mog
łoby to prowadzić do zbyt abstrakcyjnych koncepcji historiozo
ficznych. Dopiero pełne wydobycie potencjalnej vis comica poz
wala na utrzymanie właściwego dystansu wobec jego osoby. Ry
szarda III można by przyrównać do dzisiejszej „groteski, która 
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zastąpiła tragedię". Ale podstawowa „nowoczesność" tej sztuki, 
tak frapująca krytyków, nie jest w pełni zasługą Szekspira. 

Ironię w podejściu do tematu zawdzięcza Szekspir Sir To
maszowi More'owi jako autorowi dziełka The History of Richard 
the Third. Jak w Utopii swą satyrę na współczesność osadził 

Morus na wyimaginowanej egzotycznej wyspie, tak - podobny
mi względami kierowany - teraz swą krytykę współczesności 

przeniósł do stosunkowo odległej historii. W gruncie rzeczy ut
wór jego, bardzo przesadzony i jednostronny, jeśli chodzi o stro
nę faktograficzną, wymierzony jest przeciw amoralności w poli
tyce i stanowi krytykę monarchii Tudorów. Natomiast sylwetka 
i charakter Ryszarda w sztuce Szekspira ma swe źródło w Hi
storia Anglica. Jak zwykle jednak Polydore jest nawet i w tym 
wypadku mniej jednostronny niż inni historycy. Np. stwierdza, 
że nic pewnego nie udało mu się ustaHć na temat śmierci ks. 
Klarencji, a zastanawiając się nad przyczynami jego uwięzienia 
i stracenia, nigdzie nie wymienia Ryszarda jako sprawcy tego 
czynu. Ciekawy jest zwłaszcza passus historii Polydore'a, w któ
rym usiłując jakoś wyjaśnić uporczywie wciąż krążące pogło

ski o dobroci Ryszarda, twierdzi, że Ryszard postanowił poprzez 
dobre czyny zatrzeć zmazę na swym honorze i przekonać ludzi 
do siebie. Hall, a zwłaszcza Holinshed, z którego w tym wypad
ku Szekspir najwięcej korzystał, poszli znacznie dalej w kierun
ku przedstawienia Ryszarda jako czarnego charakteru. Wszystkie 
te wysiłki, mające na celu wyobrażenie Ryszarda jako postaci 
z grand guignolu, wynikły z chęci przedstawienia całkowitej wy
jątkowości sytuacji, "'1 której - jak pisze Polydore - „Ryszard, 
bez zgody gmin, siłą i wolą pewnych wielmożów ze swej kliki, 
wziąl w posiadanie królestwo w sprzeczności z prawem boskim 
i ludzkim". 

Na dowód niegodziwości Ryszarda kronikarze przytaczają bar
dzo wiele przykładów, które krytycy dzisiejsi skłonni są przy
pisać geniuszowi Szekspira. Na przykład owa tak bardzo dzi
siejsza (Kott: któż z nas chociaż raz w życiu o czwartej rano 
nie został tak obudzony?") scena przebudzenia i ostrzeżenia Ha
stingsa oraz snu Stanleya została dokładnie tak samo opisana 
już u Holinsheda. Opis słynnego posiedzenia Rady Koronnej 
(Kott: „To jest właśnie historia bez miejsc pustych"), równie 
dramatyczny i ze wszystkimi szczegółami przedstawionymi przez 
Szekspira, zawarty jest już w kronikach Halla i Holinsheda. Nie 
brak tam i epizodu z truskawkami w Holborn, wyjścia Ry
szarda i gniewnego powrotu, oskarżenia Shore, ze słynnym „je
śli? !", jak i zawołania Ryszarda: „A wam przysięgam na święte
go Pawla, że nie tknę jadła, dopóki nie ujrzę tej ściętej glowy". 
Jest też w obu kronikach, a także u Morusa, opis „pośmiertne
go oskarżenia" Hastingsa z wywodem umotywowanym dokładnie 
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tak samo, jak czyni to pisarz sądowy w Szekspirowskiej sztuce. 
Wreszcie scena wyboru Ryszarda na króla i targów z mieszcza
nami w ratuszu opisana została przez Halla dokładnie tak, jak 
ją później przedstawił Szekspir. W opisie Halla widzimy 
Buckinghama targującego si~ z mieszczanami, słyszymy odpo
wiedź burmistrza, że lud tylko z ust własnego pisarza zwykł 
słuchać · oficjalnych wypowiedzi, a następnie relację pisarza 
z jego omownym „książę mówi to.„", „książę mówi, że„ .... ". 
Dalej, widzimy Ryszarda kroczącego wysoko na galerii, z bi
skupami po obu stronach, niby to zatopionego w pobożnych 
medytacjach i udającego, że nie chce przyjąć korony. W koń

cu, jakby z ciężkim sercem, godzi się, tłum wznosi okrzyki 
itd. Opis tej sceny u Halla kończy się wspaniałym passusem, 
który ma u Szekspira raczej blady odpowiednik (w scenie 
trzeciej aktu drugiego). Hall pisze: 

Ludzie rozeszli się, komentując sprawę rozmaicie, każdy 
wedle swej fantazji, ale dziwowali się wielce takiemu postępo
waniu, ·bo wyglądało to tak cudacznie, jak gdyby jedna strona 
z drugą nigdy przedtem się w tej materii nie kom-unikowa-la. 
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A przeciez rozmawia3ący wiedzieli, że nikt ze sluchających nie 
jest tak głupi, by nie mniemał, iż wszystko bylo między nimi 
ukartowane. Jednak poniektórzy tlumaczyli to mówiąc: Wszystko 
musi dziać się po porządku, a ludzie czasem dla formy muszą nie 
dać poznać po sobie, że coś wiedzą. Tak przy konsekracji biskupa 
wszyscy wiedzą, że kandydat być nim zamierza, ale musi na za
pytanie dwukrotnie odrzec, że biskupem być nie chce, a dopiero 
po raz trzeci zapytany, godność przyjąć jakby zmuszony wbrew 
swojej woli. A na teatrum, gdy do aktora rolę sultana odgrywa
jącego ... jakiś nieokrzesany znajomek wykrzyknie po nazwisku, 
kiedy tamten stoi w majestacie, inni widzowie leb mu rozwalić 
mogą za to, że psuje przedstawienie. Tak, przeto - mówili ci 
Z.udzie - te sprawy to takie gry królów, niby ich sztuki na te
atrum, po największej części na podium się rozgrywające, a zwy
kli ludzie są w nich widzami tylko i mądrzy spośród nich nie 
wtrącają się do tego, bo ci co wdrapują się tam, gdzie ról swych 
nie mogą odegrać, tylko przedstawienie psują, a i im samym nic 
dobrego z tego nie przyjdzie. 

Kronikarze wsp:łcześni Szekspirowi potrafili więc być zadzi
wiająco „nowocześni", czasem bardziej niż sam Szekspir. Jak 
wynika bowiem z powyższego fragmentu, mieszczanie wiedzieli, 
co się święci, i oceniwszy sytuację, woleli po prostu zachować 
należytą ostrożność. Ale jak słusznie zauważa J. Dover Wilson 
we wstępie do kantabryjskiego wydania „Ryszarda III". Drama
turgowi niezbyt jest potrzebna teoria konstytucyjna, a mieszcza
nie, którzy nie ·byliby potulni i latwowierni, zdezorganizawaliby 
koncepcję sztuki Szekspira". W tym miejscu dodać trzeba, że no
woczesne odczytanie Szekspira w czasach nam współczesnych, 

bezpośrednio po ostatniej wojnie (przyczyniła się ona niewątpli
wie do wyłonienia się takiej właśnie interpretacji), miało w An
glii pioniera w osobie Johna Palmera, który m. in. zanalizował 
w jednym z rozdziałów swej książki postać Ryszarda III. Poz
wolę sobie przytoczyć mały fragment; Palmer zastanawia się 

w nim nad szarymi obywatelami przykutymi do koła historii: 

Szekspir nigdy nie pozwala swym politycznym bohaterom na 
przybieranie póz w pustym krajobrazie. Obecni są zawsze ludzie. 
„Londyn - Ulica - Wchodzą i spotykają się dwaj obywatele". 
Ulica może być w Rzymie. Może to być forum l·ub pole bitwy. 
Ale zawsze, wcześniej czy później, przypomina to nam o istnieniu 
szarych ludzi, przywiązanych do kola historii. Ludzie, którzy zja
wiają się w „Ryszardzie III", są typowymi poddanymi Nowej 
Monarchii - pośredniowiecznej formy totalitarnego państwa. 

20 

(fragmenty esseju Bolesława Taborskiego „Polydore i inni", „Nowy 
teat.r elżbietański", Wyd. LlteI'ackie, ~raków, 196'7) 

ANDRZF.J ŻUROWSKI 

Polskie dzieje „Ryszarda III" 

Polskie losy „Ryszarda III" nie należą do najszczęśliwszych. Zachod
nioeuropejskie oświecenie w twórczości Szekspira najmniej interesowało 

się komediami i kronikami historycznymi. Francuscy i niemieccy adap-

tatorzy przekładali je zupelnie wyjątkowo. Silą więc rzeczy polsk.i teatr 
pierwszej polowy XIX wieku, korzystający wyłącznie z tłumaczeń tych 
przeróbek. nie miał okazji do wprowadzenia „Ryszarda" na scenę. Sata
niczny król bez skutku czekał na tłumacza. 

Gdyby zebrać razem wszystkie polskie przekłady Szekspira z orygina
łu, dałoby się z nich u łożyć niemały stos. Samych wielotomowych wydań 
zbiorowych znalazłoby się tu aż dwanaście - z pierwszą chronologicznie 
datą roku 1839, kiedy to ukazały się „Dzieła" w przekładzie Ignacego 
K>0fa1'ińskiego (księdza Holowińskiego), z ostatnią zaś - roku 1964, datą 

jubileuszowej edycji PIW. Bardzo różnie w poszczególnych wydaniach 
kształtuje się lista publikowanych dramatów; interesujący się „Ryszar
dem" może z niej wszakże wysnuć pewną prawidłowość - „Ryszard III" 
należy do grupy najrzadziej pojawiających się tytułów. Wprawdzie po 
raz pierwszy włączył go już w roku 1860 Józef Komierowski do swego 
tłumaczenia „Dramatów", następni jednak wydawcy często „Ryszarda" 
pomijali, tak, że w sumie figuruje on zaledwie w siedmiu edycjach 
d2'Jeł zebranych. 

A i do wydań samodzielnych nie miał u nas loról Ryszard szczęścia. 

Kiedy „Hamlet" doczekał się kilk·udziesięciu - „Ryszard" ... zaledwie 
czterech. Pierwszym, który postanowił go przyswoić literaturze pol
skiej, był Aleksander Tyszyńsk•i, swym przekładem wyznaczając począ

tek prób przekładowych „Ryszarda III" - rok 1842. Praca Tyszyńskiego 
do dziś jednak pozostaje w rękopisie, podobnie jak trzy późniejsze 

tłumaczenia: Władysława Miniewskiego, Władysława Tarnawskiego (194'5 
r.) i Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego. Dopiero najbardziej bodaj za
służony w udostępnianiu polskiemu czytelnikowi dorobku Szekspira 
Józef Paszkowski jako pierwszy opublikował w roku 1859 „Ryszarda", 
dając początek ubogiej jak dotąd historii polskich edycjt tego dramatu. 
Krótką listę tłumaczy zamknął ostatnio Jerzy s.!to, po którego prze
kład sięgnął właśnie Teatr „ Wybrzeże". 

Podsumujmy historię przekładów: cztery tłumaczenia •rękopiśmien

ne. pięć przekładów publikowanych (Józef Paszkowski, Józef Komie
rowski, Józef Szujs!Gi, Leon UlriC'h, Roman Brandstaetter), ostatnio 
przekład Jerzego Sito. Wszystkich edycji samodzielnych i w wyda
niach zbiorowych, wliczając nawet publikowane w periodykach i an
tologiach fragmenty, nie ma nawet dwudziestu. Liczba ta w porów
naniu z ilością . wydań innych dramatów Szekspira przedstawia się 

skromnie. 

Historia polskiego teatru wielekroć potwierdza paradoks, w myśl 

którEjgo życie dramatów zupełnie inaczej kształtuje się na scenie I w 
edycjach książkowych. Sztuki często drukowane teat:.r wykorzystuje 
sporadycznie; utwory w druku ukazujące się wyjątkowo, wciąż pow
racają na deski sceniczne. Wszakże w stosunku do „Ryszarda III" ży

cie literackie I teatralne wykazuje nadspodziewaną zgodność. Liczba 
premier niemal idealnie równa się ilości edycJi. Nie ma więc u nas 
„Ryszard" szczęścia 1 do sceny. Grano go w Polsce zaledwie w pięciu 

miastach (Kraków, Lwów, Łódź, Poznań, Warszawa), wliczając nawet 
gościnne występy teabrów zagranicznych, w zaledwie dwudziestu dwu 
inscenizacjach. 
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Zrezygnujmy z szerszego przeglądu tych przedstawień, choć od cza
su przedstawionej we Lwowie w •1864 roku polskiej prapremiery „Ry
szarda" mija już z górą lat sto i pozarnie kuszącą rzeczą wydawa
łoby się kreślenie linii. rozwojowej, jaką przeszła u nas sceniczna 
historia tego dr.amatu. Powiedzmy więc jasno: ·konsekwentnej linii 
dZ'ieje sceniczne „Ryszarda ITI" w Polsce nie posiadają, Większość pre
mier przypada na fin de siecle'owy „teatr gwiazd", który na trwałe 

zapisał się w polskiej kullurze teatralnej plejadą ogromnych indywi
dualności aktorskich, lecz który równocześnie nie pozostawił wielu 
wybitnyoh przedstawień. Znikoma w ówczesnej konwencji teatralnej rola 
reżysera i scenografa, przytłoczonych wszechwładną pozycją aktora-gwia
zdy, doprowadziła do tego, że większość najwybitniejszych nawet kreacji 
aktorskich prezentowały z reguły polskie sceny na itle niedopracowanego 
zespołu, grająceigo w zupełnie przypadkowej architekturze scenicznej, 

W takim teatrze „Ryszard III" nie mógł liczyć na sukces. Gra
ny na zasadzie opowieści o królu-szaleńcu, w samym już zało

żeniu traci swój sens. A tak właśnie grano go w „·teatrze gwiazd'', 
traktując tekst dramatu jako pretekst do aktorskiego popisu; ekspono
wano szczególnie ekspresję monologów, tworzono z „Ryszarda" SZ'tu
kę psych o I o 1g i cz n ą, rzecz o patologicznej os ob o w ości, po
mijając zupełnie całą problematykę tragicznego świata szekspirowskiej 
historii, pochłaniającej na równi monarchów i królewskich pachołków. 

Tak to polskie inscenizacje „Ryszarda" raz jeszcze potwierdza
ją starą prawdę, że wybitny aktor tworzy wprawdzie wielką rolę, 

lecz przedstawienie tworzy reżyser. I choć grali w „Ryszardzie" tej 
klasy a·r.tyści co Modrzejewska, Rapaoki-ojciec, Żelazowski, Aszperge
rowa, Bończa - ani jedna z premier nie odniosła sukcesu. Kryty
ka przyjmowała przedf.tawienia chłodno, aktorzy zaś, tak nawet wier
ni Szekspirowi jak Modrzejewska, z reguły do „Ryszarda" nie pow
racali. Coraz rzadziej powracały doil i kierownictwa teatrów. Od cza
sów jedynej bodaj znaczniejszej w pierwszej połowie naszego stulecia 
inscenizacjt zrealizowanej w teatrze łódzkim w ·1910 roku z Jara
czem w roli ,głównej, skrupulatny nawet historyk jest w stanie wyli
czyć zaledwie pięć nowych premier. Dramat opatrzono z czasem ety
kietką, zgodnie z którą uznano „Ryszarda" za sztukę typowo gwiazdor
ską, mało podatną nowoczesnej technice inscenizacyjnej. Nie sięgał więc 

po nią żaden ze znamienitszych •reżyserów dwudziestolecia, a pojedyń

cze premiery to przeważnie inscenizacje zdecydowanie epigońskie. 

że jednak teatr jest światem paradoksu, zapoznane arcydzieło Szeks
pLra, po stu latach niepowodzeil i otaczającej je rezerwy, nie posiadając 
właściwie większych u nas tradycji inscenizacyjnych, nagle stało się 

rewelacją sezonu. Do swego największego osiągnięcia artystycznego przy
gotowywał się Jacek Woszczerowicz przez wiele lat. True! opłacił się 

- Woszczerowicz jako reżyser i jednocześnie odtwórca roli Ryszarda 
w warszawskim Teatrze „Ateneum" w r. !E6() stworzył Jedno z najwy
bitniejszych przedstawień szekspiirowskich w historii polskiego teatru. 
Spektakl pokazany na festiwalu teatralnym w Paryżu został przez za
chodnią krytY'kę oceniony wysoko, a rolę Wonczerowicza uznano za 
kreację na skalę europejską. Tak oto, w sto lat po lwowskiej prapre
mierze, „Ryszard III" po raz pierwszy bryumfował na polsk>iej scenie. 

Czy więc w sumie polskie losy „Ryszarda" są rzeczywiście tak ubo
gie, jakby się to z przekrojów statystycznych mogło wydawać? Dla sta
tystyków - z pewnosclą tak. Dla tych jednak, którzy sklonni są uwa
żać, 1ż dzieło sztuki z trudnością ocenia się przy liczydłach, zdecydowa
na odpowiedź na postawione przed chwilą pytanie staje się już bardziej 
skomplikowana. 
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