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Ludzie nader rzadko potrafią być całkiem źli albo całkiem dobrzy. 
Niccolo Machiavelli 

Kroniki historyczne Szekspira noszą tytuły od imion królów: Król Jon, Król Ryszard II, Henrykowie 
IV. V i VI. Król Ryszard ID. Pozo Królem Janem z przełomu XII i XIII wieku - kroniki Szekspira 
obejmujq dzieje wołki o koronę angielskq od schyłku XIV po ostatnie lota XV wieku. (...) Każda z tych 
wielkich tragedii hutorycznych zaczyna się od walki o tron lub o jego umocnienie, każda kończy się 
smierciq monan:hy i nową koronacją. Zawsze walka o władzę oczyszczona jest u Szekspira z wszel
kiej mitologii. ukazana w sianie czystym. Jest walką o koronę pomiędzy żywymi ludźmi, którzy moją 
imię, tytuł i silę .. 

Ten świat jest cudny ... Ale jaki świat? O jakim świecie pisze Szekspir? 
Co chciał powiedzieć w Ryszardzie III? Materię historyczną zoczerpnql 
z kronik Hallo i Holinsheda, którzy pisali jq z nolat Tomasza Morusa. 

Nie zmieniał ani charakteru, oni porządku wydarzeń. Dlaczego? 

Prawo teatru elżbietańskiego wymagało od jego twórców przestrzegania określonej konwencji, 
a okres elżbietański odwoływał się niemal wylqcznie do ambicji (pod różnymi jej postaciami: 
żądza władzy, podboju, dóbr materialnych czy tez przemożny instynkt uciech ziemskich) i zemsty 
w sprawach zarówno najszlachetniejszych, jak najnikczemniejszych. Zemsta i ambicja, potężne 
dżwignie tragedii ludzkiej, groźne namiętności wieków barbarzyństwa i podbojów, kiedy poczucie 
honoru i nienasycona dążność do przescignięcia samego siebie, pchają chętnego po temu człowieka 
do gwałtów i ryzykownych poczynań, odsuwając na drugi plan nawet miłość - ów symbol czasów 
bardziej cywilizowanych - dowodzi Henri Fluchere. - Ambicja i zemsta nadają dramatom Sze
kspira zawrotne tempo; mściciel i zdobywca zapoczątkowują łańcuch ludzi czynu, wypełniają 
scenę okrzykami, groźbami, inwektywami l triumlalnymi tyradami„. Pycha, drapieżność, oszustwo, 
cynizm, krańcowe napięcie woli splecionej z namiętnościq cechują na ogól te postaci. Gamo ich stanów 
psychicznych obejmuje zarówno zimną, wyrachownnq premedytację, jak i desperackie szaleństwo. 
Upartych i niespokojnych bohaterów otacza klimat tragizmu, przywodzący częstokroć ich dusze 
do paroksyzmów nienawiści, okrucieństwa. gniewu lub szału. . Szekspir bowiem, podobnie jak wszyscy 
jego współcześni, uległ osobliwej i urzekojqcej magii zła. Konflikt między dobrem a złem, pięknem 
a szpetotą, niewinnościq a zbrodnią, czystościq a brudem, nadzieją a zniechęceniem, porządkiem 
o nieładem, naturalnymi prawami a anorthią wywoływana namiętnościami rozstrzygał się u niego 
w atmosferze krańcowej rozpaczy ... 

Ku rozżaleniu isłoryków, wpływ Szelapira na kształtowanie obrazu stuleci końca średniowiecza 
jest o wiele większy niż ich własny - odnotował Norman Davies. - Jeden z wybitnych 
oxfordzkich mediewistów V.H. Galbraith. przy jakiejś okazji próbował się pocieszyć następującym 
slwlerdzeniem: Zacząłem sobie ostatnio zdawać sprawę z lego, że przeważająca większość, rekrutująca 
się nowtł spośród tych. którzy roszczą sobie pretensje do dobrego wykształcenia , ma bardzo mgliste 
pojęcie o wszystkim. co się wydarzyło przed rokiem 1685. W oczach co bystrzejszych uczniów pa -
nowanie Ryszarda II (przy odrobinie szczęścia) kojarzy się z buntem chłopskim, podczas gdy jego 
dojrzalszy stanzy kolego - jeśli w og6le coś sobie przypomni - będzie pomięto! albo „Królestwo 
za konia!" (tle!), albo ,,Niezdolawszystkn wodo oceanów ... '' (dobrze!). To jedno z kar, jakie ponosimy: 

nasza pamięć historycznych dramatów Szekspira, choć niedoskonała, przetrwa nawet najbardziej 
jasne opisy zawarte w podręcznikach do historii... Jednak w dalszym ciqgu swego wywodu stwierdzał 

iż Wiele scen Szekspirowskich tak bardzo trafia w sedno rożnych sytuacji historycznych. że trudno 
sobie wyobrazić, aby można to zrobic lepiej. 
W całej długiej historii Anglii król Ryszard ill jest postociq najbardziej koni.; • ersyjnq - pisze jego 
biograf Paul Murray Kendall. - Od cza.su gdy sze.mastowieczru historycy Tudorów stworzyli owq 
podobiznę arcyłotra, a tragedia Szekspira oslolecznie jq utrwaliło -bywała ona przedmiotem zażar
tych sporów: albo uznawana za absolutnie prawdziwą, albo gorąco odrzucana. 

Ryszard Plantagenet, późniejszy ksiqżę Gloucester, a następnie król Ryszard III urodził 

się 2 października 1452 roku Był przedostatnim z dwanaściorga dzieci k:siężnej Cecylii i Ryszarda 
k:sięda Yorku, a najmłodszym z siedmiorga, które przeżyły wiek niemowlęcy 

Świat, na którym się pojawił , przeżywał okres niezwykle trudny. Krajem rządziła przemoc. Możni 
panowie albo zwalczali się wzajemnie, albo razem rzucali się na oJiarę jak drapieżne bestie. 
za nic sobie mając królewski autorytet. Korona trwała w pohańbieniu i bezsile, zarówno z powodu 
niedołęstwa króla Henryko VI, jak i stronniczego zaślepienia jego małżonki królowej Małgorzaty. 

Wytarły się ideały rycenkie, rozluźniła wspólnota feudalna. Lojalność , najważniejsza jej osnowo. 
zellała i osłabła. Wierna. ć kupowano teraz za pieniądze i rządziły prawa interesu. lepsza oferta 
rozgrzeszała z dotychczasowych zohowiqzail. Dawne więzy zobowiązań wzajemnych, z al!!Żlle 

od posiadanej ziem!. zastqpii uklad oparty na pieniądzu i władzy. Proworzqdnoś:ć upadla w ślad 
za lojalnością . Panowie dyktowali swoją wolę zastraszonym sędziom i szeryfom. fożeli metody otwar 
tego działania zawodziły możni nie wuhali się posłużyć majestatem królewskim . 
Trwała Wojna Dwóch Róż. W grudniu 1459 roku. w bitwie ze zwolennikami Lnncastrów i królowej 
Małgorzaty zginął ojciec, 1edenz bruci i wuj małego Ryszarda, ale szale zwycięstwa często przechylały 
się między Domami Laru:aslrów i Yorków; 4 marca 1460 roku no tronie Anglii zasiadł ukochany 
i podziwiany starszy brat Ryszarda - Edward IV. natomiast inteligentny. zrownoważony, 
od dzieciństwa ćwiczony w rzemiośle rycerskim Gloucester JUZ 1ako dwunastolale stał się podporą 

królewskiego brata, który obarczał go wieloma państwowymi obowiązkami Był więc komisarzem 
poboru w 9 no 22 hrabstwa. dowodził licznymi oddziałami zbroinych gasił powstoncze niepokoje, 
zarządzał sprawiedliwie własnymi i powierzonymi jego pieczy dobrmni. Czul się przede wszystkim 
żołnierzem, stróżem angielskich granic. a w życiu prywatnym dobrym i kochO]qcym mężem deliknl
nej, chorowitej Anny N'eville, córki hrabiego Warwicko oraz troskliwym ojcem ich slabow1tego synku 
Edwarda. Za wszelkq cenę usiłował zachować lojalność i wyrozumiałość dla trzecie o 
z braci - pełnego urazy i bezmiernej pyi:hy ~ięcia Clarence, uporczywie spiskującego przeciwko 
królowi Edwardowi. Na dworze bywał niechętnie, majqc do wypelniani11 liczne obowiązki wynikajqce 
z funkcji strażnika Pogranicza Zachodniego oraz urzędów konstabla Anglii i admirała Anglii. 
Tak dobrze mówiono o jego życiu osobistym. i działalnusci publi~z.nej - zanolowal odwiedzający 

w 1482 roku Anglię Domenico Mancini - że budziło Io powszechny szacunek cudzoziemców. 
Jegn wojenna sława powodowała. że ilekroć miało być podjęte trudne i niebezpieczne zadanie, 
zawsze powierzano je Ryszardowi. Takim to sposobem zyska! miłość ludu i uniknął zozdrosci 
królowej, od której żył dostatecznie daleko. On, człowiek zdyscyplinowany poważny i odpo
wiedzialny źle się czul w atmosferze, którą dwór królewski zawdzięczał w głównej mierze 
Elżbiecie Woodville, wdowie po lordzie Ferrers i matce dwóch jego synów, z klórq ożenił 

s1ę Edward IV. 



Rodzina małżonki królewskiej była liczna, żywotna i żądna wszystkiego, co można w życiu 
osiągnąć. Niedługo po tajemnym ślubie Elzbiely z królem, zło ty deszcz łask zaczął spływać także 

no jej bliskich. Zachłanność Woodville'ów wzbudzała nienawiść starych rodów i powszechną wręcz 
niechęć. 

Niepowstrzymana chciwość i arogancja Woodville'ów, siało rozpusta, której oddawał się Edward 
w towarzystwie wesołego, odważnego i zepsutego lorda Haslingsa, wieczne napięcie z powodu intryg 
na dworze królewskim - oto byli, w przekonaniu Ryszarda, trzej rabusie, którzy go pozbawili brata, 
flik jak lego brała pozbawili wielkości. Tak, wszystkiemu winien jest dwór - dowodzi Paul Kendall -
dwór jak tropikalny ogród, niezupełnie jeszcze wydarty dżungli: przegrzany, kwitnący przepychem 
1 pompą, wielobarwny pióropuszami rycerzy w szrankach, szumiący bez ustanku od pogłosek 
1 intryg, w atmosferze gęstej od podejrzeń i półjawnych nienawiści... Tuż przed śmiercią król Edward 
IV. ku oczywistemu niezadowoleniu Elżbiety i jej bliskich, zdołał przekazać młodocianego następcę 
tronu, czyli syna Edwarda oraz cały kraj pod opiekę swego brata. 
Tak oto, wiosną 1483 roku Ryszard książę Gloucester jako prawowity protektor pojawił 
się w Londynie, gdzie już toczyła się ostra gra ... 
Był przeświadczony o tym, że musi godnie wypełnić testament króla Edwarda IV. pragnął odpowie
dzialnie chronić królestwo, przestrzegać prawo, przewidywać zagrożenia, działać rozważnie mając 
na względzie dobro królestwa i poddanych. Zgodził się - uwierzywszy, iż małżeństwo Elżbiety Wood
ville z jego bratem jest nieważne, zatem ich dzieci pochodzą z nieprawego łoża - zostać królem 
Ryszardem III. W niespełna trzy lata stracił najpierw synka, następnie ukochana żonę, zaufanie 
do przyjaciół, wreszcie krolewslm koronę. Zginął z bronią w ręku w bitwie pod Bosworth. 

Nigd nie udowodniono, że Ryszard III wydał rozkaz zgładzenia w Tower obu nieletnich 
hratankow Historycy do dziś spierają się nawet w kwestii jego wyglądu, choć zgodnie utrzymują, 
iż był drobnej budowy ciała. zaś nieco wyższe od lewego prawe ramię wraz z barkiem Io tylko skutek 
wyrobienia podczas intensywnych i wyczerpujących ćwiczeń we władaniu ciężkim orężem. - Jego 
raelmmy garb stahawi wymysl propagandy Tudorów - twierdzi Paul Johnson dodając swoją opinię 
w kwestii podejrzeń o zbrodnie: - Zapewne nie miałby skrupułów, gdyby uznał, że chłopców trzeba 
zgładzić; wszyscy królawie rzqdzqcy Angliq od Henryka VI po Elżbietę mieli zabójstwa na sumie
niu. 

Szeks11ir ie widzial morza ani bitwy, nie 211ał ani historii, ani geografii, ani filozofii - pisze Jan 
Kott. - Ale Szekspir wiedzial.ie no Wielkiej Naradzie po słlJWllch Rf!Zarda pierwszy głos zabierze 
szlachetny lord Hastings. Że sam na liiebie wyda wyrok łmien:i. .. Już za póżno, aby ocalić głowę, 
ale zawsze 1esl czas, aby zostać szmatą, żeby uwie~ w C'lary i diabla.żeby uwierzyć we wszystko 
i ieby zgodzić się na wszystko. Chocby na gadzinę przed włosnq śmwcfą. 

Wszelka polityka jest ustalana wedle obyczajów swej epoki, zatem nic nie jest bardziej 
niesprawiedliwe, niż osądzanie ludzi przeszłości według pojęć współczesnych. --"-----

Barbar a W. Tuchman 

dynastia panująca w Anglii w latach 1399-1461 (boczna linia Planlagenelów). Jej protoplastą 

był Henryk IV. wybrany na króla po detronizacji Ry3Znrda Il Ostatmm władcą z dynastii Lancaster 
zasiadającym na an ·elskim Ironie był chorowity i nieudolny Henryk VI, którego żoną została 
Małgorzata d'Anjou, córka francuskiego księcia Andegawenii, a której współcześni mówili, że nie 
czuła się odpowiedzialna za Anglię, za naród angielski: miała punkt wulzenia osobisty, feudalny 
i dynastyczny. Bez trudu zdominowała bezwolnego męża i wraz z gronem swych zwolenników wdało 
się w wyniszczający konflikt z klanem Yorków Po odsunięciu od wladzy Henryka Vl. królowa 
Małgorzata wraz z synem Edwardem w 1461 roku uciekła do Francji. Królewicz Edward zginął 
dziesięć lat póżniej w krwawej bitwie pod Tewkesbury. 

dynastia panująca w Anglii w latach 1461-1485 (z przerwą w okresie 1470-1471), także boczna 
linia Plantagenetów, wywodząca się od Edmunda - syna Edwarda III. pierwszego księcia York1L 
Założycielem dynastii był Edward IV, jeden z synów Ryszarda księcia Yorku. który w 1461 roku 
objął Iron angielski po wypędzeniu Henryka VI Lancastera. Z małżeństwa z Cecylią księżną Yorku 
Ryszard miał dwanaścioro dzieci; siedmioro (czterech synów i trzy córki) przeżylo wiek niemowlęc!ł 

W dziejach Anglii zapisali się synowie: Edward, Jerzy książę Clarence i Ryszard książę Gloucester. 
Król Edward IV w 1464 roku ożenił się z wdową po lordzie Ferrers Elżbietą Woodville, z którą miał 
troje dzieci: córkę Elżbietę ~raz synów Edwarda i Ryszarda. Umierający Edward IV mianowd 
swoim następcą starszego z nich 12-letniego Edwarda. a na jego regenta wyznaczył swego brało 
Ryszarda, księcia Gloucester. Ten nie dopuści! do koronacji bratanka; obu chłopców umieścił 
w twierdzy Tower, sam przyjął koronę i 26 czerwca 1483 roku jako Ryszard Ili został królem Anglii. 

WOJNA DWÓCH RÓŻ 
zwana także Wojną Białej i Czerwonej Róży, toczyła się w latach 1455-1485 pomiędzy dwoma 
młodszymi liniami Plantagenetów: Lancmlerów (czerwona róża w herbie) i Yorków (biała róża). 
Wywołało ją niezadowolenie możnowładców z rządów Henryka VI Lancastera. Na czele opozyc1i 
stanął Ryszard, książę Yorku, który w 1455 roku pobił pad Saint Albans stronników żony Henryka 
VI królowej Małgorzaty. Syn Ryszarda, Edward, przy poparciu Ryszarda księcia Warwick, wypędził 
w 1461 roku Henryka VI i ogłosił się królem jako Edward IV. W roku 1471 odparl próbę powrotu 
na tron Henryka VI, którego uwięził i kazał zgładzić. W 1483 roku angielski Iron objąl brat Edwarda 
IV - Ryszard III. Jego despotyczne rządy powstrzymały na krótko dynastyczną wo·n . Wznowienie 
konfliktu nastąpiło w 1485 roku, gdy w Anglii wylądował z posiłkami francuskimi Henryk hrabia 
Richmond, spadkobierca po kądzieli praw Lancasterów. W bitwie pod Bosworth pokonał Ryszarda 
III i ogłosił się królem jako Henryk VII Tudar. W 1486 roku poślubił Elżbietę, córkę Edwarda IV . 
i Elżbiety Woodville kończąc w len sposób Wojnę Dwóch Róż 




