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OD AUTORA 

Pomysł Smierci gubernatora zawdzięczam opowiadaniu 
Leonida Andrejewa • p.t. Gubernator, napisanemu w roku 
1906 i zaliczanemu w dorobku tego autora do utworów 
bliskich rewolucyjnemu nurtowi ówczesnej literatury rosyj

1
-

skiej. Jednakże w sztuce moj,ej nie chodziło mi o prostą 
adapta~ję sceni~zną tego _opowiadania .. ~est ona utwore~ 
samodzielnym 1 w całosc1, bardzo roznym od noweli 
Andrejewa. Wziąłem z niej właściwie tylko sytuację „wyj
ściową" i parę drobnych fragmentów, niezbędnych do 
tego, co w utworze dramatycznym nazywa się „ekspo
zycją". Wszystko, co w Smierci gubernatora dzieje się od 
polowy I-go aktu, a zwłaszcza w aktach 11-~im _i 111-cim, 
rozwija się zupełnie inaczej, a nawet - pow1edz1albym -
„polemicznie" w stosunku do noweli Andrejewa. Dotyczy 
to zarówno fabuły, j,ak i problemu, a także samej postaci 
głównego bohatera. 
Skazujący Gubernatora , vox populi. działa . w . sfe;z.e 

instynktownego i powszechnego poczucia sprc;iw1edl 1wosc~: 
za zbrodnię - kara, krew za krew. Jest to 1eden z na1-
starszych mitów społecznych, głucho odczuwanych przez 
prostych ludzi. Przed tym „mit~m" ugin_ają się z _pewnym 
zabobonnym respektem również ludzie moralnie obo
jętni lub nawet amora'lni, z jakich składa się ś~odowisko 
Gubernatora, w nim również i jego własna rodzina. 

Gubernator jest człowiekiem osobiście odważnym i na 
swój sposób uczciwym, mocni~j .~iż ludzi_ed·~go .sf_ery odc~u
wa presję I u dl owe g o „mitu sprawie liwosc1,_ to skła
nia go do przyjęcia niepisanego wyroku, jaki wydala 
na niego bezimienna zbiorowość. 

Na takiej właśnie płaszczyżnie rozgrywa .się sp:~wa 
w opowiadaniu Andrejewa, które kończy się zab1c1em 
Gubernatora. 
Wprowadzając w mojej sztuce postać yYięźn_i_a-rewo

lucjonisty skonstruowałem inną, wolną od m1tolog11 płasz
czyznę problemu. Więzień widzi zbrodnię <?uber_natora 
w płaszczyżnie praw s p_o I _e c: ny _c h, a . w1~c nie w_y
łącznie jako sprawę osob1ste1 winy 1 osob_1ste1 odp_ow1e
dzialności moralnej jednostki, lecz jako prze1aw walki klas 
społecznych („Nie o pana chodzi, skazany jest świat, do 
którego pan należy, kla~a, któr';lj pa_n słu_ży"}. 

Gubernatorowi obce 1est takie w1dzen1e rzeczy. Upo-

' Leonid A n d rej ew 11871-1919) - poczytny nie\ldyś pisarz, kon
tynuator w literaturze rosyjskiej trady_cii Frorntor~k1ch . Lwa. Tojsto10 
i Dostojewskiego, autor opowiadań. (m. in. Opow1eśc1 o sredm1u pow1:
szonych, tłum. W. Broniewskiego) 1 utworów dramatycznych. Tworczosć 
Andrejewa była bardzo popularna w Polsce 1eszcze ~rzed p1„rwszq 
wojnq i w okresie międzywojennym; dramat Ten, ktorego b11ą p_o 
tworzy był grany w Teatrze Polskim w sezonie 1921(22 w tłumaczeniu 
Jana Lechonia, reżyserii Al. Zelwerowic~a i. dekoraqa_ch W. Drabika, 
w sztuce występowali m. in.: W. Brydz1ńsk1,. S. Broniszówna G. Bu· 
szyński, T. Chmielewski, K. Junos~a-Stępowsk1, A. Siemaszko, L. Stę· 

4 powski, St. Umińska i Al. Zelwerowicz. 

mina się on o „twarz" człowieka, o jeg,? osc:ibistą odp<;>~ 
wiedzialność moralną, którą sam gotow 1est pon1esc 

z honorem". Lecz takie stawianie sprawy, choć samo 
:;,, sobie uczciwe i godne szacunku, prow_ad_zi do wniosk~, 
że historia jest fatalnym łańcuchem n1eun1kn1onych zbrodni, 
rodzących dalsze koleine zbrodnie .. Z ,,ludzki~g_o" pun~t~ 
widzenia zabójstwo Gubernatora 1est przec1ez rown1ez 
w jakimś st?p:iiu „zbr?dniq" .. lnny~i ~łowy, Gubernator 
jest dość bl1sk1 modne1 dz1s filozof11 !,1mi:iianentnego ~la 
historii". Na rewolucję patrzy on również 1ako na kole1ne 
ogniwo wieczystego zła - i w tym właśnie c~,ce. s~uk?ć 
alibi dla swojej ;zbrodni, jej częściowego uspraw1edl1w1en1a. 

Istotnym więc w moje j1 sztuce jest spór dwóch .P?glądów 
na historię: jako fatalistycznego ła~cucha zbrodni 1. ~rzywd 
oraz - jako walki społecznej, wal~1 o ~or~z ~ardz1e1 Sf?ra
wiedliwy świat, który jest warunkiem 1stn1en1a „sprawied-
liwego" człowieka. . . . . ' · 

Gubernator zgodnie ze swoim rozum1en1em historii prag
nie „skazać" Więźnia-rewolucjonistę, prze~ uratowanie mu 
życia, na kolejne doświadczef"!ie mecha.n1zmu, „1_mn:ian~n!
nego zła". W jego wyobrażeniach ~ero1czna sm1!'.rc w1ę~
nia, poniesiona w imię lepszego świata, przyczyniłaby ~1ę 
do utwierdzenia w masach wiary w przyszłe przezwycię
żenie zła. $wiadomy żołnierz rewolucji_ potwierdziłby swo
ją śmiercią od kul plutonu egzekucy1n_ego - tę pra_wdę 
o historii, która jest obca Gubernatorowi! sprze_czna z I~~? 
wyobrażeniami. Do tego Gubernator us1łu1e nie dopusc1c. 

„Przypadek" (wcale nie rrzy_padkowy!) spra"'."ia1 ~e 9~
bernatorowi nie powiódł się 1ego zamiar. W1ę~1en ginie 
śmiercią żołnierza przedzierają~ego się d? swoich szere
gów, więc i w ten sposób potwierdza swo1ą pra_wdę, poz_
bawiając Gubernatora tak pożądane.QO prz~z niego_ al1b1. 
Co więcej, , z odważnego 1 na. swoi sp?sob uczciwego, 
gotowego odpokutować .~wą win~ cz.łow1eka. Gu,?ernator 
staje się nagle „oszustem , tym ktory się „wymi(=lał mr<?cz
nemu mitowi sprawiedliwości. Jest to sytuac1a o. wiele 
dotkliwsza moralnie niż ta, w jakiej Gubernator zna1dował 
się poprzednio, zmusza do gardzenia samym sob9. Oka
zało się, że „mit" sprawiedliwej k_ary zi;i k<;>le1ny_ akt 
wiekuistego zła może być oszukany (1ak kazda inna idea
listyczna zosada filozoficzna czy_ mora ll n~l-. N~ płaszc:y*
nie tego mitu można „uratowac honor 1 rownoczesn1e 
zachować fortunę" (egoistyczne życie}. . 

" Miarą upadku Gubern_atora j.es_t to, ż~. jedy~ą 1e~o 
ostoją stają s_ię _ostateczni~ marni 1 posp~lic1 _ludzie, z. 1?
kich składa się 1ego rodzina. Ale na~et 1 oni _odmaw1a1ą 
mu pomocy. Bali się go i okazywali mu swo/e sztuczne 
„uczucia", dopóki był potęż~ym 1 . peł~ym b a.sku czło
wiekiem. Odwracają się od niego, kiedy - sp!ac1wszy fo!
szywą monetą swój „honorowy" dług wobec. społeczen
stwa - jest j1 uż tylko cieniem, strzępem człowieka, skaza
nego na czysto fizyczną egzy_stencję. . 

Joasia, odruchowo składa1ąca swo1ą czerwoną różę 
„przeciw" wspaniałym wie0com, spiętrzonym na. rzeko
mej mogile Gubernatora, nie przypuszcza nawet, ze skła
d a ją nad szczątkami prawdziwego, ludowego bohatera. 

Leon Kruczkowski 5 
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SMIERC GUBERNATORA 

GABINET 

O . ANASTAZY Pan z tobą, ekscelencjo (wiła się, siada) 
Miło mi wyrazić moją radość. 

GUBERNATOR Jaką radość, wielebny o/'cze? Z czego? 
O. ANASTAZY Z tego, że widzę eksce encję w dobrym 

zd rowiu. O to nie łatwo ludziom dźwigającym na 
sobie wielk ie i odpowiedzialne obowiązki . 

GUBERNATOR Zostawmy to. Jak s i ę domyślam, wielebny 
ojcze, przychodzisz w sprawie obrzędu . 

O . ANASTAZY Cóż, ekscelencjo, nie możemy tym ludziom 
obrzędu odmówić. W skromnych rozmiarach, oczy
wiście, i tylko ze względu na rodziny. Cóż winne 
pobożne żony, że ich mężowie stali się złoczyńcami? 

GUBERNATOR (cicha) Wśród zabitych są również kobie
ty: żony i matki. 

O . ANASTAZY Ha, skoro dały posłuch podburzającym lud 
złoczyńcom ... 

GUBERNATOR Myślisz, wielebny ojcze, że Io wszystko -
dzieło złoczyńców? 

O. ANASTAZY Ekscelencja ma co do tego pewne wątpli
wości? Jeżeli tak, Io mogę je rozumieć jedynie jako 
skrupuły chrześci ~ańskiego sumienia . Ale od tego właś
nie jesteśmy my, duchowni . Mogę ekscelencję uspo
koić. Jakąż zasługą wobec Najwyższego byłoby spra
wowanie władzy, gdyby nie miało ono swoich cierni? 

GUBERNATOR Wy także, wielebny ojcze, sprawujecie 
wi elką władzę. Bieda w tym, że an i wy, ani ja nie 
znoil iśmy tych ludzi. Niestety, kiedy zobaczyłem ich 
pierwszy raz, było już z a p ó ź n o. A ty, wielebny 
ojcze, czy widujesz ich kiedy z bliska? 

O . ANASTAZY Zawsze w dni uroczyste udzielam ludowi 
mojego błogosławieństwa . 

GUBERNATOR Patrzcie no! A ja musiałem poczęstować 
ich kulami . Widocznie twoje błogosławieństwa , drogi 
przyjacielu, nie miały należytego wpływu . W rzeczy
wi stości obydwaj ponosimy odpowiedzialność za Io, 
co się stało. Skoro prócz błogosławieństw i ku l nie 
możemy im zaofiarować nic trzeciego... na przykład 
pracy i chleba, o które się upominali ... 

O . ANASTAZY Proszę wybaczyć, ekscelencjo, tak mniej 
więcej wyrażają s ię ag itatorzy, złoczyńcy, podburza
jący lud ... 

GUBERNATOR Wiem, dość podobnie. Właśnie dlatego 
kazałem s t rzelać. Prawda jest tylko jedna i my ją 
znamy od dawna. A oni dopi e ro teraz zaczynają 1ą 
odkrywać . Kiedy poznają ją do końca , my obaj, w ie-

6 lebny ojcze, będz i emy na świeci e niepotrzebni . 

PROJEKTY ANDRZEJA STOPKI 
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O. ANASTAZY Władza, którą jo reprezentuję, nie jest 
z tego świata. To, ekscelenc101 zapewnia jej trwałość 
wiekuistą. 

GUBERNATOR Wieczność, mój przyjacielu, niewiele 
obchodzi człowieka, który ma wkrótce zginąć. 

O. ANASTAZY O kim pon mówi, ekscelencjo? 
GUBERNATOR O sobie, oczywiście. (bierze ze sto/u list) 

Oto, wielebny ojcze, jakie listy otrzymuję od wczo
raj ... (czyta) „Być może, za to, co pon zrobił, przy
znają panu order, ole on co najwyżej udekoruje pań
ską trumnę. Uczciwi ludzie sądzą, że zginie pon 
wkrótce i gwałtownie. Przykro pomyśleć, że był pan 
kiedyś dzielnym oficerem ... " Podpis, rozumie się, nie
czytelny. 

O. ANASTAZY Na m1e1scu ekscelencji wrzucałbym takie 
listy po prostu do kosza. 

GUBERNATOR Tak też robię. Niektóre jednak przeglą
dom. Chcę wiedzieć, co ludzie o mnie myślą. Przez 
całe moje życie było mi to dosyć obojętne, ale teraz ... 

O. ANASTAZY Nikt tak nie myśli, ekscelencjo, jak ten 
nieczytel,nie podpisany łajdak. Nikt oprócz małej liczby 
złych, przewrotnych ludzi, wyrzutków naszego społe
czeństwa. 

GUBERNATOR Mylisz się, wielebny ojcze. Wszyscy tak 
myślą . Nawet moja własna żona patrzy na mnie od 
dwóch dni jak na człowieka, który wkrótce odejdzie. 
(po chwili ciszej) Jo sam tak myślę ... Nie wiem właś
ciwie, dlaczego? Spełniłem tylko swój obowiązek, 1·ak 
to przyzwyczaiłem się robić przez dziesiątki at. 
A iednak po raz pierwszy nie jestem z siebie zado
wolony. Może to starość? 

O. ANASTAZY Już powiedziałem, ekscelencjo, to są skru-
1puły chrześcijańskiego sumienia, same w sobie godne 
pochwały i szacunku. 

GUBERNATOR Taką pociechę, przyjacielu, sch?woj dla 
chłopa, który po pijanemu zabije niewierną zonę . 

O. ANASTAZY Cóż za porównanie, na Boga! Eksce
lencjo - i toki chłop! Wyobrażam go sobie, cuchną
cego wódką, z siekierą w ręce ... 

GUBERNATOR Co do mnie, wielebny ojcze, miałem wte
dy w ręce tylko to ... (sięga do kieszeni, wyjmuje bia_łq 
chusteczkę, trzymając ją końcami palców pokazu1e) 
Proszę powąchać ... 

O. ANASTAZY Zapach wyborny. 
GUBERNATOR Zrobiłem wtedy - o, tok ... (nieznaczny 

ruch chusteczką w powietrzu, z góry na dól) 
_ (O. Anastazy głupio wpatrzony w chusteczkę.} _ 

GUBERNATOR To było wszystko, co zrobiłem. (powo/1 
cofa rękę, z bliska przygląda się chusteczce) Tak, _to 
było wszystko, co zrobiłem . (chowa clwsteczkę do kie
szeni) 

O. ANASTAZY (po długiej chwili, zakłopotany) Eksce
lencja powinien stąd wyjechać, odbyć interesującą 
podróż ... 

GUBERNATOR Co, i ty także, wielebny ojcze? Oczeki
wałem od ciebie innej rody. Cóż byś powiedział, 

gdybym na przykład postanowił wstąpić do klaszto
ru, co? 

O. ANASTAZY To dobre, ekscelencjo, albo dla świętych, 
albo dla wielkich grzeszników. Wysoki urząd, jaki 
ekscelencja sprawuje, nie wymaga świętości, ole też 
stoi ponad zwykłymi ułomnofoiami ludzkiej natury, 
które są żródłami grzechów. Osobiście żaden czło
wiek nie może zabić naraz czterdziestu dwóch ludzi. 
Władza, ekscelencjo, to coś takiego, jak powódź lub 
trzęsienie ziemi. Zresztą ekscelencja wie o tym lepiej 
niż ja ... 

GUBERNATOR (znudzony) Słowem, nie radzisz mi wstę
pować do klasztoru. Mniejsza z tym. I tok nie mam 
takiego zamiaru. Wystarczy, jeśli odprawisz za mnie 
mszę . Odprawisz chyba, wielebny o,jcze? 

O. ANASTAZY (zmieszany) Po najdłuższym życiu eksce
·Jencji. $wiece dla tego obrzędu nie zostały ijeszcze 
odlane. 

GUBERNATOR Obejdzie się bez świec, wielebny ojcze. 
Ale cóż, moja żono i tak pomyśli o tym, żeby ich było 
jak najwięcej ... Bo/·ę się również zgadywać, o czym 
będzie wtedy myś ało moja córko... A przecież nie 
ma takiego zbrodniarza, nad którym by chociaż ktoś 
1jeden nie zapłakał. Zazwyczaj robią to matki. Ale 
moja już dawno nie żyje. Myślałem, że może ty, wie
lebny oj'cze ... (wybucha śmiechem) Nie, nie! Wcale tak 
nie myś alem. Zanadto długo się znamy, nieprawdaż? 

O. ANASTAZY (urażony wstaje) Pozwoli ekscelencjo po
żegnać się. I życzyć ci spokoju ducha. My, słudzy 
boży, mamy przywilej obdzielania nim zarówno ma
luczkich, jak i możnych tego świata. Cieszyłbym się, 
gdyby i ekscelencjo tok odczuł moją wizytę. (jawnie 
drwiąco) Pójdę teraz naprawiać szkody duchowe, wy
rządzone w naszym mieście przez coś w rodzaju po
wodzi czy trzęsienia ziemi. 

GUBERNATOR Tego nie mogę ci zabronić, wielebny 
ojcze. Odprowadzę cię. Pójdę się przejść po ogrodzie. 
Muszę porozmawiać z naszym stróżem, prostym 
·i szczerym człowiekiem. Nie pogniewaj się, ojcze, ole 
w pewnych wypadkach przywykłem bardziej liczyć 
się z jego głosem niż z czyimkolwiek innym. 

OGROD 

GUBERNATOR Jak tom, Łukaszu, wciąż coś dłubiesz? 
ŁUKĄ_SZ Domek naprawiam, ekscel'encjo. Dla ptaków. 
GUBERNATOR Z ludźmi - rozmawiasz jeszcze, czy tylko 

już z ptakami? 
ŁUKASZ Rozmawiam, ekscelencjo. 
GUBERNATOR (siada no podmurowaniu, rozpina górne 

guziki munduru) A więc rozmawiasz. (obserwuje sto
jącego Łukosza, po chwili) No i cóż oni mówią, lu
dzie? 

ŁUKASZ Różnie, ekscelencjo. Trudno spamiętać. 
GUBERNATOR O mnie - mówią? (Łukosz milczy) Masz 

tyle lot, co jo, i byłeś moim żołnierzem. Więc powtórz 
śmiało, co mówią. 9 
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ŁUKASZ Nic dobrego, ekscelencjo. Po co powtarzać? 
GUBERNATOR Mówią podobno, że mam być zabity. 

Słyszałeś może? (ciszej) Za tych robotników, wiesz? 
ŁUKASZ Słyszalem, ekscel'encjo. Wszyscy tak mówią. 
GUBERNATOR A widzisz, trzeba cię ciągnąć za język .. 

(po chwili) No więc, jak ci się zdaje, stary, naprawdę 
zabiją? (Łukasz milczy.) Gadaj, nie krępuj się . Byleś. 
moim żołnierzem .. . 

ŁUKASZ Kto ich lam wie? Chyba zabiją, ekscelencjo. 
GUBERNATOR (milczy, po chwili) Kiedy i jak - nie 

mówią? 
ŁUKASZ Nie słyszałem, ekscelencjo. 
GUBERNATOR To prawda, tobie nie powiedzą. 
ŁUKASZ Tego nikt nie wie, ekscelencjo. Kiedy i jak - nie· 

wiadomo. 
GUBERNATOR Mylisz się . Napewno są już tacy, co wie

dzą . (po chwili) I jakże myślisz, Łukoszu, sluszne Io 
będzie, że zabiją? 

ŁUKASZ Proszę darować, ekscelencjo ... 
GUBERNATOR Smiało, nie krępuj się. 
ŁUKASZ Pewnie słuszne, kiedy wszyscy mówią . Z nero-· 

dem, ekscelencjo, żartów nie ma. 
GUBERNATOR (długo milczy, po chwili) Specjalnie przy

szedłem, żeby cię o to zapylać. Masz tyle lat, co ja, 
i byłeś moim żołnierzem. A jo zawsze wierzyłem 
moim żołnierzom. 

ŁUKASZ To prawda, ekscelencjo, bo i my tobie wierzyli. 
GUBERNATOR Możesz mi wierzyć i teraz, Łukaszu, nie 

mam zamiaru uciekać przed tymi, co mnie zabiją. 
To będą no pewno dzielni ludzie. A zresztą, choćbym 
i chciał uciekać, nie ma takiego miejsca no ziemi. 
Znajdą mnie wszędzie. Słowem, żle ze mną, stary. 
(po chwili) Ale potem będą mnie trochę żałować, co, 
jak myślisz? 

ŁUKASZ Nopewno będą żałować, ekscelencjo. Innego 
może by nie żałowali, ale pana ... 

GUBERNATOR Więc będą, mówisz? Pomyślą: szkoda, 
że machnął wtedy tą chusteczką. A ja, widzisz, mu
siałem. Musiołem. Obracam to no wszystkie strony, 
jak ty swój domek dla ptaków, i zawsze wychodzi 
na jedno: że musiałem. (po chwili) Byłeś żo!nierzem, 
to wiesz. 

ŁUKASZ Byłem, ekscelencjo, to wiem„. 
GUBERNATOR (wyjmuje chusteczkę, ociera czoło) Gorąco 

dzisiaj, Łukaszu . 
ŁUKASZ Ej, nie za bardzo, ekscelencjo. 

(Gubernator odjąwszy chusfeczkę od czoła, przez 
chwilę trzyma ją w ręce, przygląda się jej, po czym 
chowa ją do kieszeni; po chwili) 

GUBERNATOR Powiedz mi, story, lubisz ty żyć? 
ŁUKASZ Każdemu, ekscerencjo, życie miłe. 
GUBERNATOR Hm, dobrze mówisz ... miłe„. Nie tak łatwo 

powiedzieć swojemu życiu: dosyć, nie ·1esleś już moje, 
przyjdą pewnego dnia i zabiorą„. A bo powiedzieć 
swoim oczom: oczy moje kochane, światło wam za
biorą... (po chwili) Wiesz ty, Łukoszu, tej nocy nie 
mogłem usnąć, bo wciąż myślałem o moim dz1eciń-
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stwie i zrozumiałem dopiero, jak bardzo je kocham, 
moje życie„. Ale to, wiesz, mówię tylko tobie ... (po 
chwili) A może jednak namyślą się i nie zabiorą? 

ŁUKASZ Mogą zabrać, to mogq i zostawić. Od nich za
leży, ekscelencjo. 

GUBERNATOR Właśnie, od nich ... (wstaje) No cóż, bądż 
zdrów, Łukaszu. Wnuki masz? 

ŁUKASZ Dwoje, ekscelencjo. Chłopiec ma imię takie jak 
ekscelencLa. Osiem latek. 

GUBERNATOR 'Kiedyś, jak będzie trochę starszy, opo
wiesz mu o mnie. Ty już będziesz wiedział co. 

ŁUKASZ Będę wiedział, ekscelencjo, i opowiem. A tu 
jeszcze, byłbym zapomniał. .. list... (szuka po kiesze
niach) Znalazłem w trawie. (wyjmuje, podaje) Ktoś 
musiał wrzucić przez sztachety. 

GUBERNATOR (biorąc list) Do mnie? (ogląda) I przez 
sztachety, mówisz? 'Ktoś, widać, nie miał nawet na 
znaczek pocztowy ... Widzisz, jacy to ludzie teraz piszą 
do mnie listy ... (chowa list do kieszeni, prostuje się, 
odchodzi) 

PIWIARNIA NA PRZEDMIESCIU 

PIERWSZY Mogę się założyć, że wziął za to od akcjo
nariuszy niezłą sumkę. 

DRUGI Przegrasz. Przedsiębiorcy nie tacy głupi, żeby 
wyrzucać pieniądze za to, co już raz kupili. Po
"".'iedz-.no, bracie, CZY_ !Y płacisz za ka.żd_e przespan!i: 
się z zoną? Ano własn1e! Tak samo oni, 1ak raz kupili 
władzę, to już ją mają w kieszeni, od święta i na 
codzień. 

PIERWSZY Władza władzą, a z ciepłej rączki ludzie brać 
lubią. 

DRUGI A, to znów swoim porządkiem. Lubieć - lubią. 
No, to zamów jeszcze dwa piweczka. 

TRZECI Bombą zabiją, człowieku . W kawałki go rozer-
wie. Jakbym był przy tym, w kawałki! 

CZWARTY Ale kiedy, powiedz, kiedy? 
TRZECI Mówią, że na trzynasty dzień. 
PIĄTY Dlaczego na trzynasty? To przesąd, trzynasty 

dzień. Po prostu zabiją rano. 
CZWARTY Ale dzień, człowieku, jaki dzień? 
PIĄTY (z namysłem, autorytatywnie) W niedziel~ ę, za ty

dzień. 
TRZECI Głupiś ty, bracie. Dziś wtorek. 
CZWARTY Najlepiej, żeby to była niedziela . Dzień uro-

czysty. A'le czy aby nie chybią? 
PIĄTY Nie bój się. Tacy nie chybiają. Specjaliści. 
TRZECI Jakże tu chybić? Sprawa czysta, sprawiedliwa. 
CZWARTY To prawda. Swięty Boże nie pomoże. 
PIĄTY No, to wypijmy. I jeszcze raz po piweczku. 
SZOSTY (do Narratora) Pan, zdaje się, nie tutejszy? 
NARRATOR I tak, i nie. I swój, i obcy. Jak dla kogo, 

(Jrzy.jacielu. 
SZOSTY Rozumiem. Może reporter z gazety, a? Ze sto

licy może, a? 
NARRATOR Za bardzo pan ciekawy. 

• 

SZOSTY Teraz wszyscy ciekawi. Wszyscy chcą wiedzieć. 
NARRATOR Pan mi wygląda na takiego, co chce wie

dzieć nie dla siebie. 
SZOSTY Nie, tylko lubię czasem pofilozofować. 
NARRATOR O, to się rzadko zdarza w raportach służ

bowych. 
SZOSTY (niezmieszany) Cóż, żadna praca nie hańbi, pro

szę pana. Tylko płaca, bo płacą nędznie . Właśnie 
dlatego lubię chociaż 'Fofilozofowoć. Zupełnie bez
interesownie, daję słowo 

SIODMY (nieco podpity) żonę, bracie, pochowałem, matkę 
dzieciom. A mówiłem, nie chodż, nie twoja, nie 
babska sprawa, strzelać mogą... Gdzie tam! Niech 
spróbują, powiada, jeszcze im kiecki podniosę ... Cho
lernie była zawzięta! Sam nieraz po uchu oberwa· 
łem. Ech, bracie! Niechby już ·i brać po tym uchu, 
wiedziałby człowiek, że żyje, babę ma jak się patrzy. 
A teraz co? Sam zostałem z trojgiem sierot ... I 1eszcze 

. pogrzeb nie po ludzku, a po psiemu, w nocy! 
óSMY W nocy bo w nocy, al'e z obrzędem boskim, 

z kropidłem. 
SIODMY (podnosząc głos) Dla nich to jedno, bracie, po· 

strzelać czy pokropić. Cholerny świat I 
OSMY (mitygując) Tsss ... 
SIODMY Co mi tu syczysz? Karabin czy kropidło, mam 

ich gdzieś, jednych i drugich I (zrywa się krzyczy) Sły
szycie, bracm? Mam gdzi eś wszystkie karabiny i kro· 
pidła I. (histerycznie) A ~ubernatora na latarnię! (po
takiwania, różne okrzyki, także i śmiechy) 

GOSPODARZ Za pozwoleniem! W moim lokalu zabra
niam podburzających okrzyków! Na ulicy, proszę bar-
dzo, ale nie tutaj! (rosnąca wrzawa) · 

PIERWSZY (zrywa się) Twój lokal, a nasze prawo! Nic 
nie mesz do gadania, stary capie! 

TRZECI Słusznie, racja! Nasze pieniążki, nasze prawo! 
SIODMY (nawpół z płaczem) Prawo? Ludzie kochani! Ja

kie prawo? Dlaczego nas zabijają? 
DRUGI Nie wiesz to? żeby ścisku nie było na sw1ec1e. 
SIODMY Jeden lubi tłusto zjeść, drugi lubi moczyć nogii, 

ale wszyscy lubią żyć! Moja nieboszczka ty ż lubiła, 
oj, jak lubiła! (szlocha) 

SZOSTY (podchodzi) Mów do rzeczy, nie śliń się . 
SIODMY Mówię przecież! (krzyczy) Dlaczego nie dają 

żyć? Sami chcą mieć po trzy życia, każde, bracia, 
z inną babą, a człowiekowi, co miał jedną, i to 
zabili! 

DRUGI Nie brałbyś żadnej, gamoniu, miałbyś spokój. 
SZOSTY Cicho, niech mówi! 
OSf\/1Y Mówi, bo głupi. Szpiclów pełno. 
SIODMY Ano właśnie! Szi:>iclom płacą, a naszym żonom 

kulka w brzuch! W brzuch do rodzenia, bracia! 
TRZECI Nie bój się. Teraz ekscelencji zapłacą . Na ka

wałki go rozerwie! (wielka, aprobująca wrzawa) 
GOSPODARZ (miota się) Spokojnie, proszę, spokojnie, bo 

zamknę lokal! 
SZOSTY (odsuwa go energicznie) Sam się zamknij! A ty, 

wdowiec, nie smarkaj tyle! Mów jak lud! Myślisz 13 



może , ekscelencja człowiek delikatny, osobiście kury 
by nie zabił? (krzyczy) Ale, obywatele, lud to nie kura! 
Z ludem, obywatele, żartów nie ma! (wrzawa aprobu
iących głosów) 

GOSPODARZ Dosyć, panowie! Dosyć! 
DRUGI Eh, ty! Nie trząś tak portkami, bo ci zlecą! 
GOSPODARZ Nie pozwalam! Na wiec w lokalu nie 

p·:nwolam ! 
SZóSTf Nie pozwala! Słyszycie, obywatele? Nie pozwalla, 

żeby naród się wygadał! A my będziemy, gnojku! 
Niech sam ekscelencja usłyszy! 

DZIEWIĄTY (stanął za plecami Szóstego, dobitnie) Nie 
us1'yszy, prędzej ty w swoim notesie zapiszesz! To 
prowokator, ludzie! Zjeżdżaj stąd! (wrzawa, różne 
glosy) 

SZóSTY (z bezczelnym śmiechem) Popatrz, popatrz! Zna
lazł się jeden obrońca . Słuchać nie może! Ekscelencji 
obrażać nie da! 

TRZECI (z pięściami do Dziewiątego) Gadaj, ile ci płacą, 
sługusie? 

DZ!ltWIĄTY (spokoinie, wskazuiąc Szóstego) Jego się spy
taj. 

DRUGI Nie wykręcaj się!' Mów, kim jesteś? 
SZóSTY Przecież to widać, że za władzą! Wy tylko -

Ekscelencji zaplacą ! Na kawałki go rozerwie! A on 
nie, skrzywdzić nie da! 

TRZECI Rozerwie! W niedzielę rano! Zobaczycie! 
SZóSTY Widzisz? Słyszysz? Lud mówi! Lud nie kura! 

Lud wie najlepiej! 
DZIEWIĄTY Ty ludem pyska brudnego nie wycieraj! 

A ekscelencja nie tak ważny, towarzysze! (pomruk, 
przerywania) Mówię wam, nie o ekscelencję chodzi! 

SlóDMY (histerycznie) O sprawiedliwość, bracia! Krew 
za krew! 

DZIEWIĄTY (spokojnie) Krew za krew można bez końca. 
Ale co z tego towarzysze? Swiat trzeba zmienić! 
Władzę w swoje ręce! I nie słuchać takiego jak ten! 

PIERWSZY Mów, kogo słuchać? Jasno mów! 
DZ! EWIĄTY Jaśniej nie trzeba. A sam też pomyśl. Gu

bernator, jeden czy drugi, nic się nie zmieni. Swiat 
trzeba zmienić! 

SlóDMY (w osłupieniu) Ja, ja mam zmieniać? Wdowiec 
z sierotami? 

TRZECI Znaczy, jesteś przeciw nam, nie p rzeciw eksce
lencjom? Ludzie! A to za łeb go i do rynsztoka! 

SZóSTY A przedtem bużkę zapamiętać! I niech zjeżdża, 
bo ręce świerzbią! (z pięściami do Dziewiątego) 
(Dziewiąty pchnięciem odrzuca go. Ciżba rozluźnia 
się wokół Szóstego i Dziewiątego, oni oboi stoją na
przeciw siebie, nienawistnie mierzą się oczyma, chwila 
napiętej ciszy. Ostry dzwonek otwartych nagle drzwi 
odwraca wszystkie spojrzenia w tamtą stronę . Guber
nator sta;e w otwartych drzwiach, patrzy długo po 
wszystkich znieruchomiałych twarzach, po czym po
woli idzie w stronę bufetu. Wszyscy jak urzeczeni 
prowadzą go wzrokiem, rozstępują się. Gospodarz 

14 gnie się w ukłonach.) 
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GUBERNATOR (przy bufecie) Piwo, proszę. 
GOSPODARZ Służę ekscelencji. (bierze się do nalewania) 

(Długie milczenie; po chwili poiedynczy goście iakby 
zdięci nagłym popłochem zaczynaią chyłkiem opusz
czać lokal, naprzód niepewnie i powoli, potem nie
mal biegiem; pozostaie tylko Szósty, w niewielkiei 
odległości od Gubernatora za iego plecami, wypro
stowany służbiście. Dziewiąty siada przy swoim pi
wie tyłem do bufetu. Narrator obserwuie z boku. Gu
bernator odwraca się powoli, patrzy z nieznacznym 
uśmiechem za wychodzącymi, po ich wyiściu spostrze
ga Szóstego.) 

GUBERNATOR A ty co, sparaliżowany? 
SZOSTY Jestem na rozkazy, ekscelencjo? 
GUBERNATOR Nie trzeba. 
SZOSTY Tak jest. Zaczekam na ulicy, ekscelencjo. (pod

chodzi do Gubernatora, zniża głos, wskazuiąc wzro
kiem Dziewiątego) A ten tu - najniebezpieczniejszy! 
Niby to bronił eksce1encii, ale ... (Gubernator patrzy 
w milczeniu w stronę Dziewiątego.) 

SZOSTY Tamci, to tchórze, ekscelenc,jo. Ale ten wie, co 
trzeba ... Z łych, ekscelencjo, co to przeciw indywidual
nym zamachom ... Oni wiedzą ... Chcą zbu_rzyć wszystko, 
wszystko! 

GUBERNATOR (pogardliwie) Wynoś się. 
SZOSTY Według rozkazu, ekscelencjo. (wychodzi) 
GOSPODARZ (podaiąc piwo) Służę ekscelencji. 
GUBERNATOR No cóz, stracił pan gości przeze mnie. 
GOSPODARZ l o głupcy, ekscelencjo. Nie umieją ocenić 

zaszczytu, jaki spotkał nasz ubogi lokal. 
GUBERNATOR Nie tacy głupi, bo korzystając z okazji 

nie zapłacili panu za konsumpcję. 
GOSPODARZ Nic straconego, ekscelencjo. To stali goś

cie, ściągnę jutro. 
(Dziesiąty wchodzi z ulicy, spostrzega Gubernatora, 
staie zdumiony, odwraca się, szybko wybiega. Guber
nator patrzy za nim z drwiącym uśmiechem, poczym 
podnosi szklankę, zaczyna pić powoli, z oczyma 
utkwionymi w plecy Dziewiątego.) 

Zbigniew tabicki: 

HISTORIA I ETYKA 

Literatura lat ostatnich, zarówno importowana, jak i pol
ska, przyzwyczaiła nas do pewnych schematów myślowych 
sprzecznych z całą wielką tradycją literacką. Przyzwy
czailiśmy się więc, np. traktować literaturę polityczną czy 
„histo r.iozoficzną" - i literaturę „moralistyczną" jako dwa 
niemal całkowicie odrębne i nie przecinające się ze sobą 
gatunki piśmiennictwa. Są to podziały sztuczne. Każde 
d~ieł,o,. jeśl_i tylko należy do prawdziwej literatury, obiaś
n1a sw1a"ł 1 zarazem go osądza. Czy Faraon, będąc dzie
łem par excellence historiozofa, powstrzymuje się ,.edno
cześnie przed wkraczaniem w dziedzinę ocen mora nych? 
Czyż moralista Tołstoi nie mówił w Zmartwychwstaniu 
o człowieku historycznym? 

Schematyczny podział piśmiennictwa na domenę mo
ralistyki i na domenę historiozofii nie wytrzymuje konfron
tacji z najlepszymi książkami XIX i XX stulecia. Podział 
ten narzucany jest nam przez literaturę wyrastającą z kon
cepcji etycznych personalizmu i e~zystencjalizmu. Trzeba 
najpierw uwierzyć, że możliwa 1est moralność po z a 
historią, aby móc następnie podzielić pisarzy na pro
fesjonalistów „od" moralistyki i „od" historiozofii. Nato
miast d l1a kogoś, kto myśli kategoriami historycznymi, po
dział ten pozbawiony jest podstaw. Można co najwyżej 
założyć, że dla niektórych twórców punktem wyjścia by
wają przede wszystkim obiektywne prawidłowości rozwoiu 
historycznego, dla innych - subiektywne odbicie tych pra
widłowości w konfliktach międzyludzkich. Jest to jednak 
tylko zmiana perspektywy, a nie zmiana przed
m i ot u zainteresowań. Tym przedmiotem zawsze pozostaje 
człowiek znajdujący się w określonej sytuacji historycznej. 
Zarówno d la Kafki, jak i dla Aleksego Tołstoja; zarówno 
dla Di.irenmatta, jak i dla Brechta. 

Nowy dramat Leona Kruczkowskiego przynosi argumenty 
bardzo doniosłe za tą tezą o zasadniczeh· jedności hu
manistycznej postawy pisarskiej. Smierć gu ernatora jest, 
rzecz prosta, dramatem sytuacji moralnych. Ale jest także 
dramatem sytuacj i politycznych, prezentacją określonego 
poglądu na prawa historii. Kruczkowski nie stawia swemu 
czytelnikowi pytań naiwnie abstrakcyjnych, nie domaga 
się od nieg,i;i, by odpowiedział, czy Gubernc:tC?r jest „zły", 
czy „dob ry , albo nawet - czy przedstaw1c1el „aparatu 
władzy" może być „zły" 1lub „dobry". Kruczkowski, krótko 
mówiąc, nie daje się zapędzić modzie literackiej w żaden 
„dramat władzy", którymi tak obficie obdarowała nas 
niedawna literatura „obrachunkowa" .• Autor Smierci gu
bernatora uściśla bowiem natychmiast, o j a k q wł a
d z ę tu chodzi. O władzę, która jest z ludem? Czy 
o władzę, która sprawuje swe funkcje przeciw lu dowi? 17 
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Proszę jednak nie myśleć, że ograniczywszy swą proble
matykę tylko do tego drugiego kręgu rngodni ~ ń, pisorz 
manifestuje w dziedzinie etyki jakiś fatalizm h1story.c~ny. 
Smierć gubernatora raz jeszcze potwier.dza, że determ1n1zm 
bynajmniej nie [e st tożsamy z fatalizmem . G.ubernator, 
odkąd stoi się funkcjonariuszem, pro~adzony J,e st przez 
sytuację. Musi wzbudzać lęk i .chodzić kr ok 1 e .m gu
b er n at or a. Kiedy pod oknami pałacu zbiera się tłum, 
musi wówczas skinąć chusteczką, wykonać ów gest 
gub er n at o 1· a, po którym padają salwy plutonu. ~or
nego. Każdy czyn bohatera 1est krzywdzący, gdyz 1est 
czynem przeciw ludowi, jest czy n em g u ber n at o r a. 
Nawet uwolni e nie więźnia obraca się w powtórny ~yro~ 
skazujący. Kruczkowski pozostawia tu zresztą czyteln1.k'?w1 
swobodę interp retacji: nie wiemy w końcu, czy uwoln1a1ąc 
skazańca Gubernator podświadomie nie wysyłał go po 
prostu na śmierć, która oczekiwała jego samego. 

[ ... ] 
Wymowa moralistyki Kruczkowskiego_ nie d·est fatalisty7z 

na. Historyczne zdeterminowanie ludzkich ecy.zp 1 losow 
nie ma charakteru absolutnego, pozostawia zawsze 
możliwość indywidualnego wyboru. W tym so~ym mieś
cie i w tym samym czasie ży"\ą przecież ludzie, którzy 
nie wspierają aparatu _ucisku, a e z nim w~lczą .. Równi~ż 
i Gubernator miał kiedyś szansę decyz11: magi n 1 e 
z os ta ć Gubernatorem. Bohater Kruczkowskiego jest 
człowiekiem, który szansę tę zaprzepaścił, ale przecież 
o niej pamięta. Słowa „z a p ó ż n o. „" stanowią stały 
refren wszystkich monologów Gubernatora . „Gdybym 
chciał cofnąć to, co z~obilem cztery dni tern~ , ~usiałbym 
cofnąć cale moje życie, cale „. może z wy1ątk1em kilku 
lat dzieciństwa, chociaż i to nie jest całkiem ~ewne„ . ". 

Sztuka Kruczkowskiego interpretuje kategorię tragiz
mu w sposób historyczny. Jest dramaterr:i o ~tracone j sza~
sie moralnej, którą stwarzało dz1ałan1e nie wbrew Hi
storii, lecz właśnie w zgodzie z Historią. 
Smierć gubernatora wnosi również i inny cenny przy

czynek do naszych aktualnych dyskusji literackich . Spo
śród wszystkich dotychczasowych dramatów Kru.czkow
skiego ten włośnie utwór na ibliższy jest koncepcp n o
woc ze s n e g o re a I i z m u. Problematyka Odwetów 
zamykała się jeszcze w sferze trudnych rozrachunków 
powojennych . W Niemcach, Juliuszu i Ethel, a zwłaszcza 
w Pierwszym dniu wolności Kruczkowski osiągnął zna~z
nie wyższą sferę uogólnienia artystycznego, zacchowu1ąc 
jednocześ nie - szczególn ie w Niemcach . i w Pierwszym 
dniu wolności - dość surową konwenc1ę werystyczną. 
Smierć guber17atora r;irezentuje, można by r~ec, '!ogólnie
nie w postaci czyste1. Prawdy ukazane tuta1 ma1ą walor 
najbardziej zasadni.~zych t.ez historiozofi~znych i mo~al
nych, choć, oczyw1sc1e, nie są ponadhistoryczne. Row
nocześnie kon,flikt sztuki uwolniony zas i ał z wszelkich 
przypadkowości, oczyszczony z marginesowych realiów, 
które mogłyby tylko zaciemnić istotę głównego problemu. 
Akcja Smierci gubernatora mo!;Jłaby rozgrywać się zawsze 
i wszędzie tam, gdzie ·panu je 1eszcze ustrój klasowy. Dra-

Leon Kruczkowski w swoim gabin ec ie 

mat Kruczkowskiego nie demonstruje pewnych sytuacji 
obyczajowych, lecz - jak pisał niedawno z innej oko:zji 
Stefan Zółkiewski - „tworzy modele strukturalne konfl ik
tów człowieka społecznego, [„.] no miejsce oby cz a
j owej przyp ad ko w ości wpisuje ko n ie cz n o
ści I ud z kie". Konieczności te zostają przy tym u h 1-
s tory cz n i o n e, podporządkowane prawom określo-
nego typu formacji społeczno_-ekonomicznych._ . 

Nie jest to, rzecz prosta , 1edyna droga, 11aka otwie ra 
się w naszych czasach przed realizmem so.cj~listyczn_ym 
(sam wierzę mocno w przyszły renesans ep1k1), ale 1es t 
to z pewnością droga bardzo p!odna. Prowadz i ona 
wprost do sztuki intelektualnej , a jednocześnie :- w naj: 
lepszym znaczeniu tego słowa - dydaktyczne1 . Sm1erc 
gube rnatora jest wła śnie sztuką intelektualną i dydaktycz
ną zarazem. 

Jest także sztuką n o w o cze sną . Kiedy słyszymy to 
słowo, odzywają się w nas od razu skojarzenia n a jśwież
szej daty: Sartre, Durrenmatt, Ionesco. Jednakże autor 
Smierci gubernatora nie jest podobny do żadnego z tych 
pisarzy. Nie posługuje się kostiumem historycznym ani 
mitologicznym (jak Sartre i Durrenmatt), stroni od grote
sk i i pstrokacizny efektów, właściwej sztukom Ionesco . 
N ie ściągo na ziemię greckich bogów, nie otrzepuje z py
łu hi stor ii Romulusa Augustusa, nie wypuszcza z ogrodu 
zoologicznego nosorożców, nie zawiesza mieszczańsk iej 19 



dewizki na antycznej todze nie wysyła aniołów na zie-
mię Babilonu. 

{ ... ] 
W ten sposób utwór Kruczkowskiego, oczyszczony 

z drobnych i akcydentalnych realiów, obrasta w znacz
nie bardziej pojemne s.kojarzenia literackie. To dobrze; 
czyż i.eden drobiazg ze _„świa~a książe.~" n~e _jest o!brzy
mim skrótem, kondensac1ą tys1ęcy real1ow zyc1a? Rowno
cześnie wzrasta waga tych paru szczegółów, którym autor 
pozostawił w Smierci gubernatora prawo obywatels~a. 
Myślę, że jedną z bardzo teatralnych zalet dramatu 1est 
dokonano w nim re hab i I i tac·\ a rekwizyt u 
(technika przypominająca odkrycia fi mowe. Pudowkina 
i Eisensteina) . Jej wstępnym warunkiem jest 1ednak ogra
niczenie liczby rekwizytów; dopiero wówczas no te ~e
kwizyty, które .przedostały się poprzez .auto~ską sele~qę, 
może pość odpowiedni akcent inscenizacy1ny. Dopiero 
wtedy urastają one do wymiarów metafory, jak owo chu
steczka Gubernatora, która jest symbolem przekleństwo 
władzy ( ... ] . 

Smierć gubernatora przynosi także _teatralną re h ~ b .1-
I i ta c j ę gest u. Kiedy po raz pierwszy podnosi się 
kurtyna, Narrator natychmiast zwraca uwagę no ręce bo
hatera: „Ich gest może oznaczać, że Gubernator otwo
rzył drzwi balkonu gwałtownie jak człowiek duszący się 
z braku powietrza - albo przeciwnie, _że właśnJe pragnie 
je zatrzasnąć, jakby się przeląkł świtu, wsta1ąceQO za 
szybami . Kto wie, o może gest ten oznacza i 1edn~, 
i drugie?" Od tych pierwszych zdań sztuki gest będzie 
tu nieustannie wybijał się na plon pierwszy [ ... ] 

U Kruczkowskiego gest jest znów ważny i znów 
fu n kc jo ·n a I ny. Każdy ruch bohaterów ma tu zna
czenie metaforyczne. Otwiera to trudne, lecz piękne per-
spektywy przed nowoczesną sztuką aklorską. . 
Smierć gubernatora jest dzięki swym zaletom scenicz

nym niewątpliwym wydarzeniem teatralnym. Jest tok~e, 
dzięki swym walorom filozoficznym i problemowym, nie
wątpliwym wydarzeniem literackim. 

(Fragmenty szkicu Z. lahickiego, zam ieszczonego w „No
wej Kulturze" nr 11 z 12.111.61.) 

Stanisław Ryszard Dobrowolski: 

W SŁUZBIE CZŁOWi EKA 

Więcej niż czterowiekowa 1uz tradycja naszego piś
miennictwo pięknego - tradycjo zainaugurowana kulawą 
jeszcze często, jeśli idzie o jej ~arto~~i a~tystycz_n~, 0:1.e 
krwistą, pełną nieraz wewnętrzne1 p_asp dz1ałc;ilnosc1ą pi
sarską pono z Nagłowic. i. c;ircyge~1~l~ym dziełem r:ne
sonsowego mistrza, do dz1s101 zodz1w1a1q.cego nas tworcy 
Pieśni, Trenów i Odprawy posłów greckich, Jona Kocha
nowskiego, bez trudu pozwala określić cechy szczegól~e 
tego piśmiennictwa, jego główny nurt toczący się prawie 
nieprzerwanie przez stulecia. . . 

Jest to tradycja literatury w_ służbie narodu, oddane1 
sprawie walki o prawa człowieka do. swobo?nego roz
woju, o postęp literatury hum~rn1styczne1! głębo.ko 
uspołecznionej i - aby nie było tu zadnych n1edopow1e-
dzeń - na wskroś politycznej. . 
Taką tradycję naszego piśmiennictwa podbudowała dz1:i

ła'lność par excellence politycznych. p1sa~zy XVI stule_c1a 
z 'Fryczem Modrzewskim no czele t utwierdzała koleino 
bujna, bogata twórczość lite~~tów_ Oświecf".ni<?,. wielkich 
i małych romantyków, a poznie1 Kon~pn1ck1f".1, Prusa, 
Orzeszkowej - nie chodzi tu o wyczerpu1ący re1estr naz
wisk, lecz o słupy milowe drogi - aż po Stefana Ze
romskiego. 

Długi, bo niemal przez półtora stuleci'? trwając}'. okres 
walk narodowo-wyzwoleńczych ostatecznie utrwalił cha
rakterystyczne rysy naszego piśmiennictwa pięknego i za
razem ukształtował powszechne pojęcia o jego zadaniach 
i celach. W tym też czasie wiążąca się w umysłach naj
bardziej postępowych ludzi epoki z zagadnienie~ walki 
o niepodległość narodową pro.bl.emotyka wy.zwolen1a sp.o: 
łecznego jęła coraz to wyraźn1.e1, .coraz to 1edno~naczn1~1 
zabarwiać główny nurt nasze1 literatury, nasz.ei poezp. 
Coraz to bardziej w wyobraźni powszechne1 poczęto 
łączyć pisarza z bojownikiem o doskonalszy kształt życia 
zbiorowego. . . 

Ostatni z wielkich mistrzów pióra w naszych dz1e1och, 
zmarły przed trzy?:z:iestu pię~iu laty_ .aul?r Ludzi. bezdom
nych i Przedw1osnio, o~da1ąc SWO[ n~epospol1ty talent 
w służbę narodowi, walnie przyczynił się do ugruntowa
nia w umysłach przeświadczenia, że sztuka pisarska to 
tęga brań w walce ideowej - działaln.ośc_ią swoj_ą je~zcze 
raz nader sugestywnie nam uprzytomn.1ł, 1a~ waz~ą 1 o_d
powiedzialną funkcję społeczną spełnia dzieło. literackie; 

Trudno było tu nie wrócić. myślą, do tyc~ kilku - . br<; 
może - banalnych nawet stw1erdzen, gdy się chce mowie 
o osobie i twórczości autora Kordiana i chama. Właśnie 
bowiem działalność Leona Kruczkowskiego zarówno ściśle 
pisarska, jak i równolegle z niq biegnąca, organicznie 21 
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z nią powiązana - społeczna, iest wyrazem świadomie 
kontynuowanei tradycji, jaką kształtowali w Polsce nasi 
wielcy poprzednicy. . . . 

Gdy Leon Kruczkowski pode1mował„swo1ą p racę p1sarskąi 
debiutując w raku 1928 tomem poezp Mioty nad sw1ater;i, 
Zeromski już nie żył. Wiel e jednakoż . w skazu1.e . na to'. ze 
nie kto inny, tyl.ko przede :-vszystk1m włosn1e tworca 
Przedwiośn ia odegrał d ecydu1ącą rol ę w p1 erwot.nym 
kształtowaniu się postawy późniejszego autora Kordiana 
i chama. Nie był to odosobniony zresztą przypadek. ~na
r1y jest dobrze przemożny wpły_w ~tefana Zeromsk1ego 
na pokolenie wspólczes.ne1 mu 1ntel1gencp . _Ale w raku 
1928 było równi eż oczywiste dla wszystkich, ktorzy pragnęli 
służyć postępowi, slużyć . sprawie wyzwolenia społeczneg~ 
mas ludowych, że w1elk1 orędown i k ,,ludz i bezdomnych 
poniósł tragiczną klęskę ideową, że dro~a do .tego wyz
wolenia prowadzi tylko przez rewoluc1 ę s oc1al1styczną, 
której Zeromski chciał unik_nąć. . . . 
Toteż młody Kruczkowski szuka1ąc rozw1ązan1a proble

mów jątrzących serca i umysły wielkich na~ zych pisarzy 
XIX i pierwszych lat XX stulecia odważnie wyciągnął 
wn ioski z ich porażek i wszedł na tę drogę . 

Rzecz jednak znam ien.na: wiążąc ~ię z . rewolu.cyjnym 
ruchem robotn iczym, sta1ąc na pozyc1ach. 1deolog1cz_nych 
tego ruchu pokusił się przede wszystkim 1ako p1sar.z 
o próbę rozwiązania tego problemu, który stanowił 
centralną oś zainteresowania postępowych umysłów mi
nionego czasu, si ęgnął włośnie do probl~motyki ch.łop
skiej. Nie była to sprawa przypadku - pisząc Kordiana 
i chama, najwyraźn i ej polemizował ze Stefanem Zerom
skim. 

Nazwisko Leona Kruczkowskiego w literaturze polskiej 
l1at międzywojennych związan ~ jest z kształtowanief!l si~ 
u nas rewolucyjnego nurtu te1 lite ratury z narodz1nam1 
socjal is tycznej literatury i poezji związanej z wielkim ru-
chem wyzwoleńczym świata pracy. . . • . 

Obok nazwi ska Władysława Bron1ewsk1 ego, ktory swo1_q 
twórczością poetycką zainaugurował w Polsce . rozwo1 
sztuki pisarski e/· świadomie służqcej ~prawie _soc1al1zmu, 
sprawie wyzwo en1a człowieka dzw1ga1ące g. o. się ze . spo
łecznej niewoli do walki o świat. wolnośc i . 1_ spraw!edl1-
wo ści nazwisko Leo na Kruczkowskiego w1dn1e1 e na pierw
szych' kartach wielkiej już dzisiaj antologii utworów wv
ro słych w atmosfe rze tej walki. 

Jest to literatura, której ambicją by!o od początku 
i nad:il pozostaje bezpośrednio wpływać na kształtowan1P 
się ż1 rcia w duchu prz'?dujących ~d'eałów epoki,, dawać 
wyra2 t i~ndencjom rozwo1owym sw:i1ego cza su - l1temturn 
najgłę b i e j aktualna, na wskroś polityczna . . 

Tego rodzaju zaangażowanie się ideowe pisarza wypły
wać n1oże tylko z naj ściślejszego zv.:iązania się z ży_cief!l , 
z b e2pośredn i ego, aktywneg~ udz1:iłu w t_ocząc_e1 ~1ę 
walce. Staje tu znak równania P'?m:ę~z_y tworcą 1 _ dzia 
łaczem, pisarzem i szeregowym bo1own1k1em o zwycięstwo 
wyznawanych ide;ał_ów._ . . . . . . 

Służyć wszystk1m1 s1łam1, wszystk1m1 dostępny_m1 s_rod
kami człowiekowi - oto humanistyczne zołozenie lezące 
u podstaw takiej koncepcji ideowej postawy pisarza. 

Nad rzeką Potomac pad Waszyngtonem w r. 1949 

Czyliż nie jest to koncepcja jak najbardziej zgodna 
z ukształtowanymi przez naszą tradycję pojęciami o roli 

zadan iach pisarza? 
Czyliż zasadn!czo odbie~a .ona . w. czymkolwiek od mo

ralnej postawy 1 praktyki zyc1owe1, .1ak1e,1 w_zory doli nam 
Mickiewicz, Konopnicka lub Stefan Zeromsk1? 

„Ale twardo, a•le jasno 
Sród narodu swego stać, 
Myślą bić, chorągwie rwać, 
Swiecić czynu tarczą własną„." 

przypomina się kategoryczny nakaz Juliusza Słowac
kiego. 23 
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Lato poprzedzające wybuch drugiej woj~y świ~towej! 
burzliwe lato nadciągającej grozy faszyzmu 1 nowe1 rzezi 
narodów postawiły pisarzy polskich przed wielkim egzami
nem moralno-politycznym, brutalnie narzuciły warunki 
sprawdzające wartość postaw. 

Jest to okres, w którym następuje wyraźne rozwarstwienie 
ideowe polskiego społeczeństwo i polityczne dojrzewanie 
mos do oczekującej je niebawem ciężkiej próby. 

Jest to zarazem okres szczególnie ożywionej aktywności 
pisarzy związanych z ruchem robotn_iczyr;i, z. demokr~tycz
nym ruchem ludzi procy, gorąco 1 of1orn1e przec1wsto
wiojących się zalewowi foli wstecznictwo, ciemnoty i bar
barzyństwo. . 

W tym czasie nie tylko rozszerza się krąg proble~otyki 
i tematyki stanowiącej przedmiot twórczych rozwiązań 
Leona Kruczkowskiego. Po jeszcze jednej książce poświę
conej zo[:Jodnieniom życia naszej wsi u progu stulecic;i 
po Pawich piórach pi~ze całkiem już współczesną pow1e~ć 
traktującą o aktualnie bolesnych sprawce~ bezrobocia 
inteligencji - Sidło, piórem dramaturga sięga po r.oz 
pierwszy do frapujących umysły spraw współczesnych Nie
miec hitlerowskich. Powstaje iego pierwszy utwór scenicz
ny Bohater naszych czasów. Przed samą wojną wyjeżdża 
do Beląii, by tam dla celów powieściopisars~ich zapoznać 
się z życiem polskiej emigracji z.orobkowc1 . Obok . tego 
rozwija' on ożywioną działalność 1dleo.wo-sp~leczną 1. po
lityczną. bierze czynny udział w orgon1zowon1u szerok1ei:io 
frontu inteliąencji do walki z faszyzmem o demokraqę, 
o pokój, działo jako publi~ysto, prelegent, mó_wco na 
zebraniach publicznych. Jest 1ednym z wsr"lółorgon1z~tor6w 
qłośnego zjazdu we Lwowie w roku 1936 w obronie po
koiu i kultury. 
Przykładowo wskazane tu formy dział11lności o'..ltoro 

Kordiana i chama nie wyczerpuio. oczywiście, bogoteqo 
rejestru faktów związanych z tą działalnością -: rbo tokż!'. 
i tu nie o toki rejestr idzie. Idzie o zarysowanie sylwetki 
człowieka i pisarza, dla którego owe „śród narodu swego 
stać" było zawsze - bez względu na to. jak będziemy 
Gsadzać iego czyny - istotną treścią życia i twórczości. 

A osąd tych czynów w ostatecznym rozrachunku musi 
być przecie jednoznaczny. 

Dzieje trzech ubiegłych dziesięcio_leci, w których tok~ 
rozwijał swą działalność, potwierdziły słuszność ob.ra~e1 
przez niego niegdyś, u som_ego p~~g~ . czynn~go zyc1_0, 
drogi. Nie wymagało ona nigdy pozn1e1 - mimo IC? ze 
nie było drogą uwalniającą raz r:io zawsze od koniecz
ności dalszego wyboru - zasadniczych ponownych roz
strzyqnięć w sumieniu pisarza i człowieka. 

S l u'żyć sprawie człowieka, stać śród sweqo nar~du 
w jego dobrych i złych losach - to drogowskazy, ktore 
nie moqą sprowadzać no manowce. 

Drodze tej pozostaje Kruczkowski wierny przez całe 
życie. 
Byłem już niejednokrotnie świadkiem sytuacji, -które od 

autora Pawich piór wymagały trudnej decyzji. Jednej 

W okolicach Waszyngtonu, niedaleko Warszawy, ole nie tej „ . 

z tych sytuac,ji nigdy chyba nie zapomnę. Było to w końcu 
stycznia 1945 roku w obozie jenieckim w tzw. „Oflagu", 
gdzie Kruczkowski przebywał od więcej już niż pięciu lat 
po tragicznej kompanii wrześniowej, w której uczestniczył 
jako rodporucznik rezerwy Wojsko Polskiego. Obóz znoj
dowo się no obszarze naszego Pomorza Zachodniego, 
gdzieś między Piłą o Szczecinem. Od wschodu toczył się 
już żelOzny walec radzieckiej ofensywy zimowej zbliżając 
się gwałtownie do obozu. Niemieckie władze wojskowe 
postanowiły ewakuować nasz „Oflag" zagrożony przez 
Armię Czerwoną . Na zachód. I oto w mroźną styczniową 
noc ewakuacji nadarzyło się szanso rychłego odzyskania 25 
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swobody i powrotu do swoich - szansa, dodajmy, dia
belnie ryzykowna. Spoglądałem na Leona, gdy go otoczyli 
koledzy i przyjaciele, z którymi przeżył pięć długich lat 
wspólnej jenieckiej nie doli. Przedstawiali mu teraz wszyst
kie grożne niebezpieczeństwa ryzyka uchylenia się przed 
ewakuacją, wszystkie oportunistyczne mgumenty przema
wiające za koniecznością poddania się losowi, podporząd
kowania rozkazom ni e mieckiego dowództwa obozu. Zda
wało mi się, że na moment się zawahał. Ze zniecierpliwie
niem i zrozumiałą ciekawością czekałem na jego decyzję. 
„Sród narodu swego stać" jednak zwyciężyło. 

Niech mi b. gefangen z Oflag 11-D Leon Kruczkowski 
wybaczy wydobycie z mroku zapomnienia przy okazji 
sześćdziesięciolecia jego urodzin tego epizodu i - chyba 
w gruncie rzeczy trafną - jego interpretację. 

Piętnaście lat w Polsce Ludowej to nowy, niezwykle 
ciekawy okres w życiu i twórczości autora Kordiana i cha
ma, ciekawy przede wszystkim chyba jako okres praktycz
nej realizacji ideałów, które jieszcze przed tak niewielu 
stosunkowo laty żyły w sferze nadziei, że nie powiemy
marzeń. Okresy takie noszą w sobie dla natur artystycz
nych, skłonnych właśnie do marzeń, groźne niebezpieczeń
stwa. Szczególne niebezpieczeństwa jeżą się tu zwłasz
cza przed tymi, którzy idąc rewolucyjnymi drogami przy
wykają do postawy nieustannego sprzeciwu wobec ota
czaiącej ich rzeczywistości. O ileż to łatwiejsze od mozołu 
realizowania wśród tysiącznych przeciwności wznoszonego 
w śmiałych, młodzieńczych snach gmachu ludzkiego 
szczęścia !„. 

Ale Leon Kruczkowski był i pozostaje nie lylko pisarzem 
realistą, ale i działaczem realistą. 

Zastanawiał mnie nieraz wzajemny stosuriek tych dwóch 
kreacji w jednej osobie - działacza i twórcy. Specjalnie 
wtedy, gdy z niepokojem myślałem o tej setce zajęć -
ministrowań, posłowań itp., które pochłaniają ty lie energii 
autorowi Niemców i Pierwszego dnia wolności. Czy nie 
są one zbyt ciężkim haraczem składanym na tzw. ołtarzu 
spraw publicznych przez artystę, jakim niewątpliwie jest 
Kruczkowski? I wydaje mi się już, że samo takie postawie
nie sprawy jest czymś jak najbardziej fałszywym. 

Bo u pisarza tak głęboko uspołecznionego nie ma i nie 
może być tu rozdwojenia ani sprzeczności. 

Bezpośrednia działalność społeczna popycha go do 
twórczości ~ jest jej siłą napędową, a twórczość artystycz
na - najwyższą formą spolecrnej działalności. 

Nie można tu i nie należy rozdzielać czynnego ucze
stnika ruchu pokoju od twórcy Niemców czy Pierwszego 
dnia wolności, a posła do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej od au tora Odwetów czy też Odwiedzin. 

Nie wszystkie wymienione tu utwory Kruczkowskiego 
były jego sukcesami artystycznymi. Nie miejsce tu na ich 
analizę, która może powiedziałaby coś więcej o autorze 
Odwetów i Odwiedzin. Na jedno wszelako wypada zwró
cić uwagę: w porewolucyjnym okresie swej twórczości -
prawie wyłącznie dramaturgicznej - Kruczkowski szcze
gólnie celnie atakuje problematykę czasu sięgając do naj-

bardziej aktualnych zagad~ień. Przedmioten:i. i.ego twór
czych zainteresowań są wc~ą~ te spr~wy d~1s1e1szego na
szego życi·a, które budzą na1w1ększy n1epok6 1 w_ u~ysłach -
decydujące, można rzec, o charakterze tego zyc1a .. 

Stad może i nieuniknione potknięcia, ale zarazem 1 bez-
sporne triumfy, jak w przypadku Niemców. . 

I stąd tytuł do wysokiej rangi pisarza w służbie czło
wieka. 

(Artykuł St. R. Dobrowolskiego o Leonie Kruczkowskim b ył 
drukowany w „Ncwej Kulturze" nr 27, 3.VJl.1960.) 

Fotografi e portretowe Leona Kruczkowskiego są zrobione przez Dorysa 
l Andrzeja Szypowsk iego 
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TEATR POLSKI 

Warszawa, ul. Karasia 2 

Sezon1 1960-1961 

Dyrektor Teatru : Stanisław Witold Balicki 

W czwarte k, dn . 11 maja 1961 r. o godz . 19.30 

po raz 16 

LEON KRUCZKOWSKI 

ŚMIERĆ GUBERNATORA 

Narrator Mociej Mac iejewski 

Gubernator Zdzisław Mrożewski 

Więz i eń August Kowalczyk 

Anna Maria 

Zuzanna 

Manuel 

O. Anastazy 

Prefekt policji 

Prokurator 

Ad iutant 

Łukasz 

Joasia 

Celina 

El iza 

Sylwia 

Dama pierwsza 

Dama druga 

Pan pierwszy 

Pan drugi 

Pan trzeci 

Pan czwarty 

l okaj 

Janina Romanówna 

Bożena Biernacka 

Kazimierz Meres 

Leon Pietraszkiewicz 

Tadeusz Białoszczyński 

Je rzy Pichelski 

Ryszard Kubiak 

Józef Maliszewski 

Barbara Pietkiewicz 

E. Berger-Jankowska 

Hanna Sta nkówna 

Mirosława Wyszogrodzka 

L. Pancewicz-Leszczyńska 

Aleksandra Leszczyńska 

Czesław Wołłejko 

Franciszek Dominiak 

Stan isław Jasiu kiewicz 

Kazimierz Wi lamowski 

Adam Sirko 
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Robotnik I Tadeusz Jastrzębowski 

Robotnik Il Z. Bończa-Tomaszewski 

Robotnik Ili Wiktor Nanowski 

Robotnik IV Konrad Morawski 

Robotnik V Szczepan Baczyński 
Robotnik VI Zygmunt Kęstowicz 

Robotnik VII Edward Kowalczyk 
Robotnik VIII ludwik Jabłoński 

Robotnik IX Zygmunt Rzuchowski 
Gospodarz E. Szupelak-Gliński 

Groborz Bronislaw Pawlik 

Reżyseria: Scenografia: 
Kazimierz Dejmek Andrzej Stopka 

Asystent retysera: August Kowalczyl< 

Jed'na przerwa 15-minutowa 

AFISZ TEATRU POLSKIEGO-WARSZAWA-SEZON 1960-1961 

W próbach 

NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO 

August Strindberg 

ERYK XIV 

Przekład : Zygmunt Łanowski 

Reżyseria : Zygmunt Hubner 

Scenogrnfia: Otto Axer 

Udziel biorą: B. Biernacka, M. Dmochowski, T. Dymek, 

W. Gliński, W. Hańcza, M. Hamerska, T. Jastrzębow

ski, S. Jaśkiewicz, Z. Kęstowicz, E. Kowalczyk, I. Las

kowska, K. Meres, K. Morawski , J. Pichelski, R. Piekar

ski, H. Stankówno, Z. Szymborski, K. Wilamowski, 

Z. Życzkowska 

Praprnmi~ro polska w maju 1961 roku 

NA SCENIE KAMERALNEJ 

Henryk Kleist 

ROZBITY DZBAN 

Reżyseria: Maria Wiercińska 

Scenografio: Otto Axer 

Udział biorą: E. Berger-Jonkowska, Z. Boricza-Tomoszewski, 
J. Czaplińska, K. Dejunowicz, H. Duna jska, J. Kobuszew
ski, R. Kubiak, B. Ludwiżanka, Z. Mrożewski, A. Sirko, 

J. Sokołows ko, Cz. Wo ~łe j ko. 

Premiera w czerwcu 1961 roku. 
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MAŁA KRONIKA 

WYDARZEŃ TEATRALNYCH W POLSCE 

4.V.1929 Premiera Opery za trzy grosze J .. Gaya w układzie s.cenic~nym 
B. Brecht a , przekład zie Br. W1nawera 1. WJ.. Bra~1ewsk1ega, 

inscenizacji i reżyserii L. Schillera, dekoraqach S. Sliw1nsk1ego 1 ilustracp 
muzycznej K. Weilla w Tea trze Polskim w Warszawie. 

7.V.1921 Jubileusz 35-lecia p rocy scenicznej W. Sz.ymbo:skiego, zast.u
żanego aktora krakowskiego, polqczony z pre_m1erq. Rozbitkow 

J . Blizińskiego w reżyserii M. Jednowskiego w Teatrze M1e1sk1m 1m. J. Slo
wackiego. 

9. V.1858 Wystawienie _po raz pierwszy w Warszawie 
Ciotunia w Teatrze Rozmaitości z udziałem 

skiej (Małgorzata), S. Palińskiej (Alina), A. Stolpego 
durkiewicza (Zdzisław) i M. Chomińskiego (Szambelan). 

komedii A. Fredry 
m.in. J. Mazurow· 
(Edmund), M. Bo-

14.V.1925 Premiera Swiętoszka Moliera w Teatrze Polskim w Warszawie 
w reżyserii A. Zelwerowicza (grał Tartufe'a), dekoracjach K, 

Frycza, p rzek ładz ie T. Zeleńskiego-Baya i obsadzie: Z. Czaplińska (Pani 
Parnelle), M. Moszyński (Or_gon), H. Sulima (Elmira), L. Pancewicz (Doryna), 
J. Warnecki (Walery), H. Gromnicka (Marianno) ii. 

18.V.1901 Prapremiera bajędy dramatycznej w 4 aktach A. Fredry pt. 
Brytan Bryś w Teatrze Miejskim w Krakowie, która dołqd nie 

doczekało sią wznowienia na żadne j scenie polskiej. 

20.V.1899 Prapremiera Lelewela S. Wyspiańskiego w Teatrze Miejskim 
w Krakowie w świetnej obsadzie: L. Solski (Joachim Lelewel), 

J. Kotarbiński (Ks . Adom Czartoryski), S. Knoke-Zawadzki (Henryk Dem
biński), A. Siemaszko (Druziewicz), M. Przybyłowicz (Nieznajomy), M. Wę
grzyn (Wincenty Niemajowski), Br. Wolska (Ks. Sapieżyna) ii . 

22.V.1915 Polska prapremiera Widzenia B/oncka Posneta B. Shawa w Tea-
trze Miejskim w Kra kowie w reżyserii S. Stanislawskiega i obsa

dzie: Wł. Grabowski (Kemp), J. Węgrzyn (Blanco Posnet), H. Czarnecka 
(Han na), W . Jarszewska (Jessie), A. Gryficz (Feemy Evans), W. Nowa
kows ki (Superarbiter), L. Pytlińska (Pani) ii. 

24.V.1877 Wystawienie po raz pierwszy w Warszawie Dwóch blizn A. 
Fredry w Teat rze Rozmaitości z udzialem m.in. W. Niewia

rowskie j (Kasz te la nowa) , R. Popiel (W anda Malska), J . Tatarkiewicza (Alfred 
Turski) i W. Szy manowsk iego (Barski ). 

28.V.1936 Polska p rapre miera Milionerki B. Shawa w Teatrze Polskim 
. w Wa rszaw ie w reżyserii Z. Ziembi ńs kiego, dekoracjach Wł. 

Doszewsk1e_go, przekładz i e F. Sob ieniowskiego i obsadz ie: M. Modzelewska lEp ifa n_ia Fit zfassenden ), J . Pic hels ki (Alastai r Fitzfassenden), Z. Niw i ń s ka 
Patryqa Smith), J. Kurn akow 1cz (Adrian Blenderbland) M. Wyrzykowski 
Lekarz), J. Krzymus ka (Majstrowa) ii. ' 

Opracował: Ryszard Górski 

Bezpłatny dodatek da Listów Teatru Polskiego. W oddzielnej sprzedaży 50 gr. 
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