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lt.T OWA dramaturgia angiel-
1 • sa a. Ktora tio;:.c 1.:zęstv ira- . 

, .tia na na:sze- sceny. uostą.r
r.:.1. .r >a narn n ów y ilneresuJący 
teKst. :::>ztµka- Jiauer~a .oo.H.a „v1.o 
~-t giowa .zdra"cy" , G.A _,_ M:an 

-r.-.1. ó:i.· - all Seasons ·j "·1--€pr't:.zen ro:,-e-·-'--
ten n urt a u g1e1sk1ego wspoiczes
nego arall1atu. ~ tóry . aby 
przedstaw .1. c :ta wsze te.1 sam te
.mat : kontlikt jeanostki z oto
czeniem. sięga do h1storii. Z 

I tego samego . nurtu znamy już 
I sztuki Whitinga i Freya. Bolt 
napisał dramar. o 'l'on1a::.zu lvio
rusie. kancJ.erzu króla Henryka 
Vlll, autorze „Utopii", jednym 

·z najwybitrueJSZYCłl U~OZOWW 

wystarczyło; by. tego prawegQ, 
uczciwego i najmąarzejszega o
by;watela, ówczesnej Al'!glii za„ 
prowadzić na szafot. 'l'omasź ' 
More nie chciał być sprzymie4 

ńeńcem · króla. - '' został jego 
t:Jaeii-WnH<:-r~~:e.gQ.-·~histol· i a - -
wykazuje, że . nie -można · -stać 
ponad wa1czącyJ1'li ;stronami -ani 
nawet z boku. Jest 1>ię zawsze 
po jednej, czy po drugiej. ,tro
nie, nawet wbrew. własnej woli 
- bo tak chcą cł/lttórzy ze so-
bą walczą. Kto nie jest z nami, 
ten jest przeciwko nam! To ha· 
sło znały ' wszystl~:le ~poki. -Ja-

. kich tr.zeba doświadczeń. - by 
zmienić fe słowa_ . na huma~„ 
styczne: kto nie ,jest pn.eciw 
na~. tea jest i nami„. 

i mysiicrnli .X v 1 wieku, przyja
cielu ł:razma z -Rotterdamu; 
szlachetnym i prawym człowie
ku, który za wiernosć wobec 
własnych przekonań zośtał stra
cony w 15:15' rok\!. pQd zarzutem 
zdrady st_anu. , 

~· •romas-z'"' Mor.e sam z:aprowa· 
• dził siebie na szafot. Jęgo hi· 

storia. to klasyczny przykład 
drogi irńtelektualisty z ins:tynk-
tem społecznym. l!iie, zadowalał 

Dramat Bolta stawia pytanie: 
Czy_ wa.r t9 byc w1ernym sobie? 
- -i oapowiauai Tak. Mimo hi· 
storycznego kostiumu, mimo hi
storycznej aut:gaot.r.. jest w , PY· 
tame s1uerowane oo lli:lS, wspoł
czes nych. ł'ostać 'l'omasza .1.v10-
re · a, bez zaa.nych zre;,ztą nad
zwyczajnych. zabiegów autor
sk1ch1 Jest , tąk. wspo~częsna. tak 
dzisiejsza, ~e mimo · s'zesnast°"' 
wiecznycn stroJOW na sceu.ę nie 
czujemy żaCUlego dystansu oo 
bohaterów sztuki. ·1'ea~r Naro· 
do-wy, który w.ystawił tę sztuk~t 
przeprowauza· w uaszeJ ouecnos
ci wspóiczesną dy skusję o l'll0-
ralno$ci i pol1tyce. Ni.Kt wobec 
tej· rozmowy me rrioże pozostać 
ob<;>jętp.y - chociaż przedsta
wien1e wcale nie Jest rozgorącz" 
k owane, szarp;.ące, choć nie pa· 
llaJą tam mocne s;:owa, nie uo-. 
chocizi cio prowokacji . . {ron in
scenizacJi jest raczeJ chłodny 1 

pełen aystansu, łagodności WY'" 
rozumia~'OŚci. Zawazyła na _ tym 
zapewn·e dosl_(0nała kre~cj~ Wia.• 
dyslawa Krasuowieckiego w ro.. 
li Morusa. Wprawdzie spektakl 
przez ten spotrnjny ton tq1.ci 
c:tasern na tempie, ale za. to 
wybija myśl naczelną: nieub_ła
ganCl ~onieczność tragicznego 

• 1 ozWlązaliłA'- kontttk:1m-""".i;eduos,tkt:;. 
ze światem . Smierć Tomasza, 
More 'a pod katowskim toporem 
jest nieodzowna, musi nastąpić, 
by przynieść potwierdzenie 
wartości życia ludzkiego. war ... 
tości obrony ludzkiego „ja" . 
lu<:lzkiej wewnętrznej wolności. 
Nie je~t to śmierć , tragicźna1 
j eśli zapr;>mniec o cierpieniu fr· . 
zycznym. Jest to śmierć zwy„ 
cięska. jaką zna historia religii 
ch.rzesCijański_ej, . historia mę
czenników wiary. 

Tomasz More w czterysta lat 
po śmierci został świ~tym ko" 
ścio1a katolickiego. Ale świecka 
wartość jego biografii, ·jego my ... 
ś li i czynów przewytsza ' jego 
-zasługi dla papiestwa. W AnglH 
uznano go· za zdrajcę króla l 
ojczyzny - w konflikcie . Hen
ryka VIII z kościołem More sta~ 
nął' przeciw królowi. Nie przy
siągł na -akt supremacji króla · 
nad kościołem. Złożył uuąd 
kanclerza. Nie poparł dążeń· dy• 
nastycznych .króla, sprzeciwił 
się kolejnemu rozwodowi i nQ" 
wemu małżeństwu Henryka -
nie słowem, ale milczeniem. To 

się filozofią, ruszył do. działl.i-nia. 
Został ltancler%em-królą - rzą-
<;lził uczciwie i spriwiedliwie. 
K. i edy. stwierdził, .,, ie Pt:łnion., 
funkcJa zmusza go do dz1ałarua 
wbrew własnemu . sumteniui u„ 
stąpił ze stanowis}ta. · Ale jut 
było za późno. Su~ienle poU,ty ... 
ka nie jest tylko ,jegą·· własnoś· 
cią. MU$i ucz.esł:-!l.iczyć. w grze 
do kopca. Nie zazna . ap.okoju.. 
Jeśli zechce. j pozostać -~oln~. 
musi się liczyć ż najgQrszymi 
kohsekwencjafiii. __,: · 
. Morały. j.ald~- -'fWycłągamy z 
historii Tomasza ~More'a, obo. 
wiązujł\ nie tylko>mężów stanu. 
W naszyc}J- czasach w Qrbitę 
spraw polityki · wchą_dzą całe 
społeczeństwa. a ~tosµnki _mię:
dzy racją stanu. ~ indywidualni\. 
wolnością sumienia nie są jesz· 
cze całkiem pokojówe. Czy war„ 
to, być wiernym ·-sobie, $Wemu 
sumi9niu, swolri'.i - pogląd~m. 
swojej'. prawdiie~ -~ d:tiś to py
tanie pada nie tylko w pała.;. 
cach rządowych, ale 1 na .ulicy. 
Situka Bol ta podsuwa morał 
dla tych. którzy jak Cromwell, 
książę Norfolk I arcybiskup 
Cranmer skazali ,,. Morusa na 
śmierć, kięniją<: s~ę racjt\ stanu. 
Wszy.ScY: t#eJ zostali później 
'Straeenl:: w . rćtnj"ch-;:;;.Okoli-czuoś -- ~ 
ciach, ale· pod tym _samym za-

, rzutem zdrady.„ 
Racjońalna, spokojna insceni

zacja Wandy Laskowskiej sprzy'" 
ja rozumowemu tQkowi sztuki 
:Solta. Poza Władysław-em Kra
snowie~kim, który odniósł w 
roli Tomasza Morusa . wielki -
sukces, trzeba wymienić z ak
torów Jana Kobuszewskiego , w 
.Wielopostaciowej roli Zwykłego 
Czlowieka. przedstawiciela nie 
zaangażowanej . masy ludzkiej, 
która.. dysponując największą 
siłą, najmniej czypi dobreg<> -
a- także Wieńczys~wa (;lińskie· 
go w roli podłe.Jo karierowicza 
Ryszarda Richa~ · jedynego z o
becnych na scenie mężów sta
nu, ·któremu nic ... zlego nie za-
grozi. Obaj grali swoje role bar
dzo dobrze. Mieczysław Mileeki, 
który przedstawiał Tomasza 
Cromwella, -,,· nie . wykorzystał 
wszystkich możliwości tej bo~a
tej postaci. Sprawna scent>Rra.fła 
Andrzeja Sadowskie~o dobrze 
służyła · przedstawieni-u, oprócz 
jednego ńiezbyt. Udanego kostiu• 
mu ambasadora Hf szpanu. 


