
OTO JEST GŁOWA ZDRAJCY 
Sztuka ta zdobywa sobie 

widza przede wszystkim treś
cią , problemem jaki porusza. 
~daw-nR4tie-.widzieliśmy 

, utworu tak jasńo ,i tak ~z.!' 
kompromisowo :.stawiającego 
sprawę uczciwości człowieka 
wobec siebie samego, wierno
ści własnym poglądom. Anty
oportunizm, --j aki propaguje 
młody angielski autor Robert 
Bolt - rówieśnik lub prawie 
rówieśnik . ~gniewnych": 
Osborne'a, Pintera, Weskera, 
Ardena - jest we współczes
nej . literaturze dramatycznej 
czymś dość rzadkim. Rzadkie · 
są także bezpośredniość i od
waga, z jaką autor stawia pro
blem dość chyba niemodny. 

Bohaterem sztuki'...-Bolta jest 
Tomasz Morus autor „Utopii" , 
kanclerz Henryka VIII, ścięty 
w 1535 r. za nieposłuszeństwo 
wobec króla. W _swoim kraju 
przez długi czas uznawany za 
zdrajcę, w 1886 r. został przez 
Rzym beatyfikowany, a w 1935 
r. zaliczony w poczet świętych. 

Jeden z pierwszych w Euro
pie humanistów, umysł świa-

tły, o. szerokich horyzontach, jest dobrze napisana, zwarta, 
wycofał się z polityki nie mięsistą - na scenie Narodo-
chcąc aprobować kroków Hen- wego wlecze się i ciągnie bez 
ryka VIU zmierzających do końca. Być może, utalentowa-
zerwania ~ Rzymem. Ale nie nej reżyserce jaką jest Wan-
dzieje politycznego sporu kró- da Laskowska, tak świetnie 
la i kancl~rza są treścią sztu- czującej na przykład Witka-
ki noszącej tytuł „Oto jest , cego, nie bardzo odpowiada ta 
głowa zdrajcy", a postawa sztuka prawie pozbawiona 
moralna, -... moralna godność akcji, pisana ~dość tradycyjnie, 
człowieka, który mimo, że nie nie dająca wielkich rnożliwo-
fanatyk, nie płomienny ideo- ści inscenizacyjnych. Jest to-
log wybie!"„a_ raczej śmierć niż bowiem, wbrew temu co wi-
zaparcie się własnych przeko- dzimy na scenie, rzecz bardzo 
nań: Pełn~ dramatyzmu jest kameralna. Ale przecież nie 
tu walka 'intelektualisty z de- nudna. Przeciwnie ·_ pasjonu-
spotą o prawo do własnego jąca jako- przyczyn~k ·do dy-
sądu, o ·prą.,wo ~ do uczci"11!ości -~ "' skusji~ o p<>trzebie, ~ czy-::. ·też jak 
wobe_e-~e sarilego;-"'Th:ol:itas-"'~~ię ~ czasem-mówiT-keni~"'" 
Mor_e, jak _piszą jego wsp_ół- ści oportunizmu. W dobie co-
cześni; był zaprzeczeniem raz powszechniejszego „tumi-
wszystkieg(i, co może kwalifi- ·wisizmu" nie · jest wcale źle 
kować czfowieka na męczen- posłuchać czegoś. będącego na 
nika. I nie~ tęsknota za koroną antytezie takiego stanowiska. 
cierniową ~nie pozwoliła mu - Tym bardziej; że w sztuce jest 
lawirowac ~ z królem. · Zrzekł tak z.wany „zwykły człowiek" 
si.ę urzędu„kanclerza, wycofał (gra go Jan K-obuszewski), któ-
z polityki · bez demonstracji, ry zmienia przekonanie, twa-
bez podkreślenia · swego od-· rze, poglądy i gusty w zależ.:. 
miennego stanowiska w spra- ności od potrzeb i właściwie 
wie tozwó'du i powtórnego nawet nie od potr_zeb a od in-
małżeństwa Henryka VIII, teresów. Jego dewizą jest: nie 
i właściwie zrobił wszystko, narażać się i pilnować swoich · 
żeby cierniowej korony unik- interesów, reszta frajer. Tho-
nąć. Prócz· jednego - prócz masa 1 More'a gra Władysław 
akceptacji kr9ków, które uwa- Krasnowiecki,_jego żonę Wan-
żał za nie.słuszne. To · jedno da Łuczycka, pódłego Ryszar-
wystarczyło, żeby zaprowadzić da Richa - . Wieńczysław 
go do Tower. Zwykła ludzka Gliński. Poza tym :Horawian-
uczciwość została potraktowa- . ___ ka, Szalawski, Milecki, Stra-
na jako zdrada stanu. chocki, Mrożewski, śmiałow-

Spektakl w Teatrze Narodo- ski i inni. Sztuka jak widać 
wym reżyserowany przez została dobrze obsadzona. See-
Wandę Laskowską jest, jak się nografia Andrzeja Sadowskie-
wydaje, poniżej możliwości ja- go. · 

ie"" niesie tekst. Sztuka Bolta 


