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Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Ριχάρδος ο Β’ 

Δάφνη Συρίγου – Ν εφέλη Σταυροπούλου, Γ6  

 

Ο Ριχάρδος ο Β’, έργο γραμμένο το 1595-1596 από τον Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, 

διηγείται την ιστορία του βασιλιά Ριχάρδου, του μεσαιωνικού ανθρώπου 

της εξουσίας, ο οποίος προσπαθεί να αντιμετωπίσει το γνωστό θέμα της 

αρπαγής της εξουσίας και στη συνέχεια  μάχεται για να κρατηθεί στο 

ύπατο αξίωμα. Ο Ριχάρδος ο Β’, που η υψηλή κοινωνική θέση  είναι ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό που τον κατατάσσει στους τραγικούς ήρωες, 

συγκεντρώνει στο πρόσωπο του πλήθος τραγικών χαρακτηριστικών. 

Η «περιπέτεια» του βασιλιά 
 

Το έργο ξεκινά με τον Ριχάρδο στο θρόνο νέο και χαϊδεμένο της τύχης. 

Στην πορεία χάνει τον θρόνο, την εξουσία, την περιουσία, τη γυναίκα του 

και την αξιοπρέπεια του. Η «περιπέτεια» στη ζωή του βασιλιά, δηλαδή η 

συνεχής μεταστροφή της τύχης του από την ευτυχία στη δυστυχία, 

αποτελεί κεντρικό θέμα του έργου 

και φαίνεται να προοικονομείται σε 

πολλά σημεία. Όλα όσα θα 

συμβούν στη συνέχεια τα έχει 

προβλέψει ο ετοιμοθάνατος θείος 

του βασίλια, ο Γκωντ, που στη 

συζήτησή του με τον βασιλιά 

Ριχάρδο αποκαλύπτει την 

περιπέτεια που θα ακολουθήσει. 

Εκείνος όμως του μιλά με πολύ 

άσχημο τρόπο και δεν πιστεύει στα 

λεγόμενά του. 

Η περιπέτεια του Ριχάρδου και  η απώλεια του θρόνου προοιωνίζεται στην 

3η πράξη, 2η σκηνή, στα λόγια του βασιλιά: ‘Μήπως θέλει ο Μπόλινμπροκ 

να έχει τη δικιά μου θέση και το μεγαλείο μου; Πιο πάνω δεν μπορεί να 

φτάσει.’  Τελικά την περιπέτειά του και όσα πέρασε συνοψίζει ο βασιλιάς 

με τα λόγια: ‘Δύο φορές χωρισμένος. Κακούργοι μού χαλάτε διπλό γάμο: 
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και με το  στέμμα και με τη γυναίκα μου’. Η «περιπέτεια» αποτελεί ίσως το 

τραγικότερο χαρακτηριστικό του Ριχάρδου.  

 

Ο Ριχάρδος ο Β’ διαπράττει ύβριν 
 

Ο Ριχάρδος  ο Β’ έχει μεγαλώσει και ανατραφεί με την ιδέα πως το χρίσμα 

και η στέψη τον έχουν κάνει πλάσμα αλλιώτικο, αλάθητο κι ό,τι κάνει 

είναι γι΄ αυτόν καλά καμωμένο και καθαγιασμένο. Συγκρίνει συνεχώς 

τον εαυτό του με τους θεούς και θεωρεί τον εαυτό του πολύ ανώτερο από 

τους κοινούς θνητούς. Ακόμα και τη στιγμή που βλέπει πως είναι 

απομονωμένος και αδύνατος, πιστεύει στον «θεϊκό χαρακτήρα» της θέσης 

του. Λέει μάλιστα:  ‘ Πνοή κοινού θνητού δεν ξεθρονιάζει αυτόν που τον 

διάλεξε αντιπρόσωπό του ο Κύριος... έχει ο Θεός για τον Ριχάρδο του στον 

ουρανό του αχτινοβόλον άγγελο, έτσι στον πόλεμο με αγγέλους οι άνθρωποι 

οι θνητοί θα πέσουν. Τι ο Θεός το δίκιο 

πάντα υπηρετεί’. Έχει τεράστια 

πεποίθηση στην ανώτερη αποστολή του, 

και καταντάει να συνταυτίζει την 

ύπαρξή του με το δίκιο και να μην νιώθει πόσο άδικο κάνει με την 

ακυβερνησία του. Δεν μπορεί να καταλάβει πως η εξουσία του πρέπει να 

στηριχτεί στη δική του δύναμη. Τα λόγια του βασιλιά στο σκαναρισμένο 

απόσπασμα φανερώνουν τη μεγάλη ιδέα που είχε για τον εαυτό του. 

Ο Ριχάρδος διαπράττει ύβρι και απέναντι στον νεκρό θείο του Γκωντ. Από 

την αλαζονεία του και την ανάγκη επέκτασης των εδαφών του βασιλείου 

παίρνει στα χέρια του την περιουσία του Γκωντ της οποίας μοναδικός 

κληρονόμος είναι ο εξόριστος Μπόλινμπροκ. Η απόφαση αυτή του 

βασιλιά αποτυπώνεται στην 1η σκηνή της 2ης πράξης όπου ο Ριχάρδος λέει: 

‘Για την μεγάλη αυτή επιχείρηση πρέπει να εξοπλιστώ και είμαι 

αναγκασμένος να δημέυσω τ’ ασημικά, χρήματα, εισοδήματα, κι όλη την 

κινητή περιουσία του θείου μου του Γκωντ’. Ο βασιλιάς φαίνεται να πάσχει 

μεταξύ μιας αναπόφευκτης μοίρας και συγκρούεται μ’ αυτήν. 

 

Η ταπείνωση του βασιλιά (Η «τίσις») 
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Ο βασιλιάς μετά τον εκθρονισμό του βρίσκεται ταπεινωμένος στα μάτια 

όλων των ανθρώπων που αποτελούν τον κύκλο του, στα μάτια όλων των 

υπηκόων του και κυρίως στον εαυτό του. Σε πολλά αποσπάσματα σε όλο 

το έργο περιγράφει την κατάντια του και όλα αυτά που είχε και έχασε. Ο 

ίδιος παρομοιάζει τον εαυτό με ρόδο που  μαραίνεται. 

         

Στα παραπάνω αποσπάσματα φαίνεται οτι ο Ριχάρδος έχει χάσει πλέον 

την ιδέα που είχε για την ανωτερότητά του και αρχίζει να καταλαβαίνει 

πως μοιάζει με τους κοινούς ανθρώπους. Αναγνωρίζει όλα τα λάθη που 

είχε κάνει και λέει: ‘ζω με ψωμί όπως εσείς, νιώθω στέρηση, γεύομαι την 

πίκρα, χρειάζομαι φίλους: έτσι υποχείριον τι με λέτε βασιλιά;’ Η 

απαισιοδοξία του τον περιορίζει και αντιλαμβάνεται πλέον πως έχει 

χάσει τον καιρό του. 

Ο Ριχάρδος στέκεται με αξιοπρέπεια απέναντι στη μοίρα του  

 

Ο Ριχάρδος αφού έχει αναγνωρίσει όλα τα λάθη του στέκεται με 

αξιοπρέπεια, γνωρίζει πως πλέον έχει αναγκαστεί να αφήσει τον θρόνο 

και το κάνει από μόνος του. Δεν φέρνει αντιρρήσεις και δεν προκαλεί 

καβγάδες. Σκέφτεται τα λάθη που έκανε και  δεν μπορει να διορθώσει 

πια. Στο παρακάτω απόσπασμα φαίνεται «ότι» ο Ριχάρδος έπεσε με 

αξιοπρέπεια και ότι συναισθάνεται πως λόγω των σφαλμάτων του πρέπει 

να απαρνηθεί όλα όσα έχει.  
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Δίκη και Κάθαρσις  
 

Στο τέλος, όταν ο βασιλιάς φυλακισμένος (Μπόλιν: πηγαίνετέ τον στον 

πύργο) και ξεθεωμένος αντιμετωπίζει τον εξευτελισμό  από έναν κοινό 

δεσμοφύλακα, σκοτώνει άχαρα δύο στρατιώτες και δίνει τη μοιραία 

αφορμή για να θανατωθεί αφού ανακαλύψει την  αλήθεια πως: ‘είναι 

παράξιοι  να ΄χουν, όσοι ξέρουν τρόπο τον πιο σκληρό και σίγουρο να 

πάρουν’ . Αυτή είναι και η τιμωρία του βασιλιά.  Με την φυλάκιση και τον 

θάνατο του Ριχάρδου (δίκη) επέρχεται η κάθαρσις και η επαναφορά των 

ισορροπιών. Το μήνυμα του έργου συνοψίζεται στα τελευταία λόγια του 

Μπόλινμπροκ: ‘κι αν το θάνατό του θέλησα, μισώ τον δράστη και αγαπώ 

τον σκοτωμένο ... εμπρός, μαζί μου που θρηνώ πενθήστε κι εσείς... κοντά 

μου ελάτε κλαίγοντας, όπως κλαίω κι εγώ να κηδέψουμε τούτον τον μοιραίο 

νεκρό’ .  

Η τραγική μοίρα του Ριχάρδου περνάει πολλά μηνύματα στους 

αναγνώστες για τις προτεραιότητες που πρέπει να βάζουν οι άνθρωποι 

αλλά και για τους ηθικούς φραγμούς που πρέπει πολλές φορές να έχουν. 

Το ακροατήριο νιώθει έλεο για τον χαρακτήρα και φόβο  για την τύχη 

του, κι αυτό είναι ακόμη χαρακτηριστικό που καθιστά τον Ριχάρδο 

τραγικό ήρωα. Ο βαιλιάς πληρώνει για τα λάθη του με τον θάνατό του και 

μας δείχνει πως η εξουσία, η δόξα και  τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία 

μπροστά στην ηθική, τις αξίες και τον σεβασμό. 

 


