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Speklakl powstał dzięki dotacji Wydziału Kultury Gminy Centrum. 

Ryszard III (21.X.1452-22.Vlll.1485), król angielski od 1483 r., brat Edwarda 

IV Yorka; mianowany przez niego regentem za małoletniego Edwarda V, ogłosił 
się 26. VI.1483 r. królem, poczym uwięził obydwu bratanków Edwarda i Ryszarda 
w Tower, gdzie obaj zostali na jego polecenie zgładzeni ; inteligentny i zdolny 

administrator; swoją bezwzględnością naraził się na ogólną niechęć; pokonany 

przez Henryka hrabiego Richmond (późniejszy Henryk VII Tudor), zginął w bitwie 
pod Bosworth. 

[Wielka Encyklopedia Powszechna PWN 1976 r.] 

„Z „Ryszardem III" w przekładzie Jacka Woszczerowicza zetknąłem się w 
czasie zadziwiającego wieczoru jesienią 1959 r. , w Stołecznym Domu Kultury (dziś 

Warszawski Ośrodek Kultury) przy ulicy Elektoralnej 12. Program tego 

artystycznego spotkania składał się z odczytu prof. Jana Kotta o władzy (opartego o 
nieopublikowane wtedy jeszcze „Szkice o Szekspirze"), oraz zainscenizowanych, 

przez młodych aktorów Teatru Ateneum, fragmentów „Ryszarda III" w reżyserii 

Jacka Woszczerowicza. Autor przekładu wcielił się również w rolę Ryszarda. 

Wrażenia tego wieczoru nie zatarło nawet głośne przedstawienie „Ryszarda lII" w 
Teatrze Ateneum. Musiał mnie darzyć Pan Jacek wielką życzliwością, jeżeli 

przekazał mi przekład , nad którym pracował prawie 30 lat, bym mógł wystawić 

Ryszarda lII w 1964 r. w Czeskim Cieszynie. 

I tak, jak zacząłem swoje świadome życie artystyczne od Ryszarda, tak, jeśli 

już los pozwala, również Ryszardem chciałem to „życie" kończyć , przekazując tę 

rolę młodszym aktorom. Historyczny Ryszard zginął w wieku 33 lat, po 3 latach 

panowania. Myślę, że okoliczności, w których pada słynny okrzyk „Konia, konia! 

Królestwo za konia!" będą zrozumiane jednoznacznie w tym przedstawieniu." 

Henryk Boukołowski 

„Szekspir jest jak świat albo życie. Każda epoka znajduje w nim to, czego sama 

szuka i co sama chce zobaczyć . [ .. . ] Każda z wielkich tragedii historycznych 

zaczyna się od walki o tron lub o jego umocnienie, każda kończy się śmiercią 

monarchy i nową koronacją. W każdej z kronik prawowity władca ciągnie za sobą 

długi łańcuch zbrodni, odtrącił od siebie panów feudalnych , którzy pomogli mu 

sięgnąć po koronę, wymordował naprzód wrogów, potem dawnych sojuszników, 

wytracił następców i pretendentów do tronu. Ale nie zdołał wytracić wszystkich. Z 

wygnania wraca młody książę - syn i wnuk lub brat pomordowanych, broni 

pogwałconego prawa, wokół niego skupiają się odtrąceni panowie, uosabia nadzieję 



nowego porządku i sprawiedliwości. Ale każdy krok do władzy znaczony jest dalej 

mordem, gwałtem i wiarołomstwem. I kiedy nowy książę znalazł się już w pobliżu 

tronu, ciągnie za sobą łańcuch zbrodni równie długi, jak do niedawna prawowity 

władca. Kiedy włoży koronę, będzie równie znienawidzony jak tamten. Zabijał 

wrogów, teraz będzie zabijał dawnych sojuszników. I zjawia się nowy pretendent 

do tronu w imię pogwalconćj sprawiedliwości . Cykl się zamknął. Rozpoczyna się 

nowy rozdział . Nowa historyczna tragedia.'' 

[Jan Kol/ „Szkia o Szekspirze '' ] 
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