
:Wierny samemU sobie 
p RZEZ m;ru::k:sistów uważany. kimś wewnętrmym ciepłem, I ność. Może niektóre postacie by-1 

za UJtopijinego komunistę, ~ozumem i prawością człowieka, ly nieco bezbarwne. Dość że 
przez papieży za świętego, pirzeż który oburza się do głębi, kie- przedstawienie - zwłaszcza w 
hisioryik:6W za renesansowego dy jego moralność bierze się części pierwszej - trochę się 
tnęża stanu - ·Tomasz More ku- tylko za gest zewnętrziny. Pięk• wlecze i nuży. Wyraziste posta
sił _swą < niezwy~lą_~osom<)_Ś~_ J.f ~ ~ ~ą,. :ro~a. ~~~--....~ ci~ . st:_worzyli: . Wieńczysław 
wiem p1sM'Z)T'. Z~ SWoJe poglądy uczciwość _~bardzo ""'.' ni~ 'GUnśki h jako~ obmhtrzly~ kmero-..i 
zapłacił g!ową. Gl~a ta ~pa?~a wiele. To jednak barązo dużo wicz~ . Andrzej • Szalawski jaiko 
na s~oc1e wra-z z mnynu, sc1- w świecie, w którym żyją .To~ wyniosły ksiązę Norfolk; _.Ja• 
nanymi przez Henryka VllI, masze More'y. Za dużo nawet nusz Strachooki jako s.Zezwany 
któcy mordował swe żony i by mogli się O.Stać l>l'ZY ~yciu. gracz, kairdynał - kainclerż Wol
srwych ministirów, swych ~TO- Jaki to świat? Król _ tyran nie sey, Zdzisław Mrożewskl jako 
gów . i swych zwolenników, znosi żadnej opozycji i dusi uk:ładlny ·ambasador - hiszipański. 
swych doradcÓW i swych pod- kamy jej rzeczywisty czy rze- Wanda Luczycka miała swoją 
danych. N_ie przesZi~ooziło _mu to komy przejaw. Rządy poli- :Vielką scenę Vf ~ięzieniu a 
w zc..-obyc!:1 au:eob z_as-l~onego cyjne opierają się na do- Bar~ara Horaw1an~a z po~o
dla Anglu klrola. ~1stOll'1a za· no:: ~ch wsizystJkićh przeciw dzemem zag.rała corkę More a. 
porpniala nili zbrodnie. Takie to wszystkim. Służalczość schiebia Mieczysław Milecki nie wydobył 
były wtedy -czasy - ~wyklo się chciwości i glupoĆie. Kiedy trze.:. całego ok.rucieństwa postaci 
!Tiówi~ poblażliwie, . zwłaszcza ba, irzu.ca się wymyślone potwa- Cromwella· Igor Smiałowski 
ze. <I:zielą nas od mch cmery rz€ ; kiedy trzeba depcźe prawo; stw~rzył dobrą tyl'ko zewnę• 
wieki. kiedy trzeba, wmawia się fi!k- tnme _ sylwetlkę Henryka VIII. 

Robert Bolt, eztell"dziesrt.oletni cyj1rte zbrodnde i mianuje się Jan _ Za.rd~ki _ niezurpe~ie .prze„ 
dziś pi·sarz angielski autor kil- niewinnych zdrajcami. Idą na konywał ·v: ~ektowJ?0J roli Ro-. 
ku uwieńczonych doŚć zna~ńym tortUJry i śmierć oskarżeni a P<>- pera, naJp1er;v. fanatyc~ego 
su~cesem sztuk, podjął ten tC-: ~em osikaTżyc;ie~e· _COż dziwnego, dogmatyka ~o~mla l'ZYI1?-skiego 
mciit nie dla efektownej rekon- ze wtaJnm swiec1e zwykła ucz- a ~t~ rowme _f~natycznego 

· stTuikcji hislotyeznej. Zaintrygo- ciwość More•a uraMa do miall"y rew1żJonistę z kosc1ola zref~~ 
wało go zagadnienie moralne, bóhaiterstJwa? Oka~je się bez- ?1-~wanego. Poza tym wystą~1li 

. aktualne b)rnajnmiej nie tylko sHrna; ale ratuje wairtości mo- Jeszcze:. Halina. Michalska; Lech 
w wi~u sZGlS!Ilastym. Przedsta- ralne, Siurnienie. Mada.linski i . Aleksand~r Bla-
wH Tomasza More'a jako czło- &... '"-~.i ... szyk. _De.koracJe A~drzeJ:" Sa· 

. . . . . Jest jeszcze w ,:szuu<:e .oui·~ dowsk1ego przez ~m1ennosć ele-
w1eka, kt~ pozost~Je wierny· interesująca z punktu wi~efiia mentÓW 51I>rawnie sl,u.żyły całośc:i 
same"i;iu ~- ~obie. Sko~stl'1:1o~ał_ tl ~o/~~~wrg~ego ~pg8~!~~}\'Y„ p~eds._ta_wi:ę111fa.<. "" __ _ 

O'Stac. z. ete~~ h~:storycz; kłego Czlowielfa, · ł{.tórjr Zfi'P<>- Robert Boat .;. oto je81b głowa 
nyc;.h _ 1 o.sadZJ1l iq W : hisi~ycz- wiada osoby dramatu i koinen• zdraj~ - Sztuka w 2 aktach -
nym kOntekście, ale sptawę tuje akcję nietnal jak konferan„ "Przeklad:_ Jamna ~a.rewicz-
wierności wlasnetnti sumieniu . """" • • __ ;_ Fedo. rowska i Marta . Wisłowska ,, 

. _ • ·- • . ,SJer'1 pom'at:.a przy z1n11ame i~- ... Reżyseria: wancta Laskowska -
wysUJilą_ł jako n~J'WazmeJ~zą .- na wizytóW i kolejno wciela się w Scenografia: Andx:-e:J sadoiW'Sk:i -
plan pierwszy. Mor~ me Jest różne postacie 00 służącego· i Muzyka: W1odzirmerz Kotoński -
ani. fan.atykiem .religijnym aiz:ii szipiega do s.tramiika więzien- 1;:s;·:r Narodowy - Premiera 'i.V~ 
fana:tyik1em pohtycmym. Nie nego i kata. Ten Zwykły Czło-
ma w sobie n1c z męczennika wiek w różnyeh P<>staciach to 
ani nie z bohater~. Jest po p~o- oportuniści, którzy chc~f żyć i 
stu mvykłym, uczciwym eztow1e- zarabiać za wszellką cenę, kltó
kiem. T31k go . t~ . irys.uje Wfa- rzy godzą się na wszystko, któ
dysław ~rasnow1~i. ~ _prosto, rzy są poslus~i i nie bawią się 
n~turalme, bez o~ia_ . P(it~u, w takie luksusy, jak sumienie, 

l metnail dobrodusm1e aile z., „J':l-
1 
którz~ stają -się w. ten. sposO' 

L-----~--"------==~-podporą systemu. ';I'ego Zwykłe
go Czlowf.eka wybornie ~a Jan 
Kobunewski. 

„Oto Jeśt głowa : Zdrajcy„ -
to sztuka bardro · interesujtlca, 
o gęstych dialogaćh i przejtnlti
ją,cej problemat~e. Nie wszyst
kie j-ej zalety wyszły dość wy
raźnie w przedstawieniu w _Tea"' , 
trze Narodowym. Może zrobio- . 
no z tego śztu:kę libyt hisitorycż-

1'11\"""--i -;. ,kostiumową (pirzy ni~o
brych irostiumach).-M®e~W-anaa 
La!Slkówska jako 'i'ezyser nadała 
ćalÓści Żibyt wolne ·tempó i nie 
zadbała ó podlk;reśl-enie spięć 
dramaty~ych. :MO'!e w . dialo
gach pa.nowala pe\vttla rnbnoton- 1
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