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OBER',l' Bolt, autor granej 
w Te~trze Naroctowym w re
żyser\f Wandy Laskowskiej i ' 
scenograJii . A)ldueja. .Sadow-

skiego sztuki ,'{Oto jest · głowa W.raj
cy („A M<1n !or ąu Seasons", co 
znaczy w ściślejszym tłumaczeniu: 
„Człowiek na każde czasy") wyka

.zał bal'dzo duto taktu pisarsl<iego. 
Nie ubarwia, nie demaskuje, ant 
nie rozd y ma tematu, jakim się za
jął, a który ma sam -w· sobie dość 
ładunku dramatycznego. 'Dematem 
tym jest znamienny i słynnv 
konflikt między kanclerzem Anglii 
Tomaszem More, a królem Henry
kiem VIII. Bolt skromnie, .bez pre
tensji, ale z rzetelną znajomością 

.~ Pr&W ~~,LLY i z ~ troską _ o - ~goq~ 
z historią ptzec!staw1 l: •'ten~~ spur~ K'tu-~ 
ry doprowadził do kaźni światłego 
kanclerza, b~dącego jed.nocześnie da
lekowzrocznym politykiem, znako
mitym pisarzem, twardym morali
stą i stróżem prawa. To zdarzenfe 
z pierwszej połowy XVI stulecia 
miało wszystkie cechy ideowego mę
cze11stwa, więc bardzo łatwo było
by dramatopisarzowi wpaść w de
klam~cyjność, czy tanią, apoteozę. 
Tego właśnie Bolt ,!>ię ustrzegł, wy
kazując jak historia bywa· ironicz
n a. 

w· jednej z końcowych scen prze
r y wa na chwilę ciągłość narracj i 
i wybiega naprzód. Pokazuje jak da
remne bywają ustępstwa sumienia 
i jak topór "śdna głowy nie tylko 
sprawiedliwych, ale i t y ch, którzy- 1 
chcieliby się wykupić śmierci, słu
żąc niesprawiedliwości. Następuje 
d y gresja na temat przyszłe~o losu 
fałszywych oskarżyc ieli i sędziów 
skazujących wielkiego myśliciela. 
Połowa z nich talde n.ie wywinie 
siq od miecza ka towskiego. 

Bolt nie dodał jeszcze jednej dy· 
gresji, jaką przygotowywała już 
ironiczna historia. Argumentem ja: 
kim szermował Henry k , VIII przy 

· swoich rozwod ach i egze kucjach 
kolejnych . żen była racja stanu, 
pole.gająca n „ not~zebie m~skiego po
tomka <Ha monarchy. Jak wiemy 
syn jego, Edward VL nie l"rzedrużył 
j<;dnak dynastii, · bo umarł jako 
cziecko, zaś kolejno potem pano
'' aly .. : córki. O tym już Bolt nie 
mówi, jnko o rzeczach powszechnie 
wiadomych. · 

Natomiast stworzył wspaniałą tea
tralnie i filozoficznie postać prze
ciwstawną dla Bohatera, mianowi
cie „Zwykłego . człowieka", takiego 
który chce za wszelką cenę żyć i 
poprzez różne transformacje docho
dzi do tego , że sam siE: wciela 
w kata. Nasze stulecie zna do
brze przykłady gdy dewiza „aby 
żyć" i posłuszeństwo zbrodni czyni
ły z szarych, spokojnych ludzi 
zbójców. 
Reżyser uszanował ów niekrzy

kliwy i spokojny morallstyczn-y 
nurt sztuki. D vskrecja reżyserska 
Wandy Laskowskiej . za sługuje na 
p ełne uznanie, tal{ sarno jak szh:i
c'l1i::tni.e brzmiący przekład J. Kar
czmarewicz-Fedorowskiej i M. Wi
słowsldej. · W zasadzie ciekawie po·
myślana scenografia Andrzeja Sa
dowskiego za.stała jednak obci;:iżona 
n;:zesadna efektownością niektórych 
k0saumów. Ich bogactwo przycią
gał.o wzrok, ale przeszkadzało oce
niać psychologiczn e cieniowanie po
staci Króla i Ambasadora, 1;ranych 
przez I. Smiąlowskiego i -z. Mro
ż c ,,·skiego. Nie tak za,głuszający 
aktora strój księcia Norfolku po-

r.walał A. Szala ws.kie mu w tej · roli 
wydać" się bardziej naturalnym. 

L. Madaliński i J. Strachoc:J&i w 
rc,lach dostojników kościelnych byli 
przekonywający . B. Horawianka ja
lto Małgbrzata More i J. żamlecki, 
jako jej mąż William , Roper. po
trafili przekazać renesansową ma
lowniczo~ć tych postaci. 1\1. -Milec
ki efektowną, ale śliską rolę Crom
wella wziął na swe barki, w ycho
dząc z zadania obronną ręką. W. 
Łuczycka była bardzo wiaryg0dna 
'N roli Alicji More, prostej, nie 
mogącej męża zrozumieć, ale wier· 
Jl.ej. „ 

Wymienieni stanowili mocny &ktor
~ki f,undament pięknego, wartoscio-
. weg9 · J,>!'~eds~jeni~ -~ _ na _i_~h..~ 
UB zao1yst~tego'l:l wieczoru'--ffzech. 
W. Gliński jako R yszard Rich stwo
rzył · portret psychologic,zny karie
rowicza, który sam zdaje sobfe 
sprawę ze swojej marności. W. 
Krasnowie.cki stworzył z wielkim 
umiarem i dyskrecją pięknie uogól
n iony w izerunek duchowy hum,ani
stycznego moralisty, jakim był To
masz Mor e. J. Kobuszewski, fako 
Zwykły człowiek, wcielający się ko
kjno w prze:dstawicieli różnych za
\VOdów, miał piękne pole do po· 
pisu i nie zmarnował szansy na 
wykazanie się bogactwem. swoich 
aktorskich możliwości. 
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