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Leon Kruczkowski 

„ŚMIERĆ GUBERNATORA" 

Pomysł „Smierci Gubernatora" zawdzięczam opowiadaniu 
Leonida Andrejewa pt. „Gubernator", napisanemu w roku 
1906 i zaliczanemu w dorobku tego autora do utworów bli kich 
rewolucyjnemu nurtowi ówcze<>nej literatury ro yjskiej. Jed
nakże u· sztuce mojej nie chodziło mi o prostą adaptację sce
niczną tego opowiadania. Je t ona utworem amodzielnym i w 
całości bardzo różnym od noweli Andrejewa. \\lziąłern z niej 
właściwie tylko s. tuację „wyjściową" i parę drobnych frag
mentów, niezbędnych do tego, co w utworze dramatycznym 
nazywa się „ekspozycją". W zystko, co w „Smierci Guberna
tora" dzieje się od połowy pierw zego aktu, a zwłaszcza w 
aktach drugim i trzecim, rozwija się zupełnie inaczej, a na
wet - „polemicznie" w stosunku do noweli Andrejewa. Do
tyczy to zarówno fabuły, jak i problemu, a także amej posta
ci głównego bohatera. 
Skazujący Gubernatora vox populi działa w Cerze instynk

townego i powszechnego poczucia sprawiedliwo'ci: za zbrodnię 
- kara, krew za krew. Je t to jeden z najstarszych mitów 
społecznych, głucho odczuwanych przez prostych ludzi. Przed 
tym „mitem" uginają się z pewnym zabobonnym re pektem 
również ludzie moralnie obojętni lub nawet amoralni, z ja
kich składa się 'rodowisko Gubernatora, w nim również i je
go własna rodzina. 

Gubernator jest człowiekiem osobiście odważnym i na wój 
posób uczciwym, mocniej niż ludzie jego sfery odczuwa pre

sję ludowego „mitu" sprawiedliwości, to skłania go do przy
jęcia niepisanego wyroku, jaki wydała na niego bezimienna 
zbiorowość. Na takiej wła'nie płaszczyźnie rozgrywa ię spra
wa w opowiadaniu Andrejewa, które kończy się zabiciem gu
bernatora. 
Wprowadzając w mojej sztuce postać Więźnia-rewolucjoni

sty, skonstruowałem inną, wolną od mitologii płaszczyznę pro
blemu. Więzień widzi zbrodnię Gubernatora w płaszczyźnie 

praw społecznych, a więc nie wyłącznie jako sprawę osobistej 
winy i osobistej odpowiedzialności moralnej jednostki, lecz 
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jako przejaw walki klas społecznych (,,Nie o pana chodzi, ska
zany jest świat, do którego pan należy, klasa, której pan 
służy"). 

Gubernatorowi obce jest takie widzenie rzeczy. Upomina 
się on o „twarz" człowieka, o jego osobistą odpowiedzialność 
moralną, którą sam gotów jest ponieść „z honorem". Lecz ta
kie stawianie sprawy, choć samo w sobie jest uczciwe i godne 
szacunku, prowadzi do wniosku, że historia jest fatalnym łań
cuchem nieuniknionych zbrodni, rodzących dalsze kolejne 
zbrodnie. Z „ludzkiego" punktu widzenia zabójstwo Guberna
tora jest przecież w jakimś stopniu „zbrodnią". Innymi słowy, 
Gubernator jest dość bliski modnej dziś filozofii „immanent
nego zła historii". Na rewolucję patrzy on również jako na ko
lejne ogniwo wieczystego zła - i w tym właśnie chce szukać 
,,alibi" dla swojej zbrodni, jej częściowego usprawiedliwienia. 

Istotnym więc w mojej sztuce jest spór dwóch poglądów na 
historię: jako fatalistycznego łańcucha zbrodni i krzywd oraz 
- jako walki społecznej, walki o coraz bardziej sprawiedliwy 
świat, który jest warunkiem istnienia „sprawiedliwego" czło
wieka. 

Gubernator zgodnie ze swoim rozumieniem historii pragnie 
„skazać" Więźnia-rewolucjonistę, przez uratowanie mu życia, 

na kolejne doświadczenie mechanizmu „immanentnego zła". W 
jego wyobrażeniach heroiczna śmierć więźnia, poniesiona w 
imię lepszego świata, przyczyniłaby się do utwierdzenia w ma
sach wiary w przyszłe przezwyciężenie zła. Swiadomy żołnierz 
rewolucji potwierdziłby swoją śmiercią od kul plutonu egze
kucyjnego tę prawdę o historii, która jest obca Gubernatorowi, 
sprzeczna z jego wyobrażeniami. Do tego Gubernator u iłuje 
nie dopuścić. 

„Przypadek" (wcale nie przypadkowy!) sprawia, że Guberna
torowi nie powiódł się jego zamiar. Więzień ginie śmiercią żoł
nierza przedzierającego się do swoich szeregów, więc i w ten 
sposób potwierdza woją prawdę, pozbawiając Gubernatora tak 
pożądanego przez niego „alibi". Co więcej, z odważnego i na 
swój sposób uczciwego, gotowego odpokutować swą winę czło
wieka Gubernator staje się nagle „oszustem", tym, który się 
„wy,migał" mrocznemu mitowi prawiedliwo'ci. Jest to sytua
cja o wiele dotkliwsza niż ta, w jakiej Gubernator znajdował 
się poprzednio, zmusza go do gardzenia samym sobą. Okazało 
się, że „mit" sprawiedliwej kary za kolejny akt wiekuistego 
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zła może być oszukany (jak każda inna idealistyczna zasada 
filozoficzna czy moralna). Na pła zczyźnie tego mitu można 
„uratować honor" i równocześnie „zachować fortunę" (egois
tyczne życie). 
Miarą upadku Gubernatora jest to, że jedyną jego ostoją 

stają się ostatecznie marni i pospolici ludzie, z jakich składa 
się jego rodzina. Ale nawet i oni odmawiają mu pomocy. Bali 
się go i okazywali mu swoje sztuczne „uczucia", dopóki był 
potężnym i pełnym blasku człowiekiem. Odwracają się od nie
go, kiedy - spłaciwszy fałszywą monetą swój „honorowy" 
dług wobec społeczeństwa - jest już tylko cieniem, strzępem 
człowieka, skazanego na czysto fizyczną egzystencję. 

Joasia odruchowo składająca swoją czerwonę różę „przeciw" 
wspaniałym wieńcom, spiętrzonym na rzekomej mogile Gu
bernatora, nie przypuszcza nawet, że składa ją nad szczątka
mi prawdziwego, ludowego bohatera. 

[L. K r u c z ko ws k I, Literatura l po
Utyka, t. 2; Wśród swotch ł obcych 
1945-1962, Warszawa 1971) 



Leon Kruczkowski 

Z NOTATNIKA 

Dramaturgia naszych czasów - czymże ona być powinna? 
Czy nie sztuką prowadzenia sporu, sporu ideowo-moralnego 
między humanistycznymi, jednoczącymi uczuciami człowieka 
a prawami historii, które są prawami walki, czyli prawami 
ostrych podziałów? A jeśli tak, to co powinno być - w dra
maturgii - „metodą" tego sporu? Myślę, że przede wszystkim 
wynalazczość ytuacyjna. Chodzi o sytuacje takie, w których 
uczciwi, ideowi ludzie stają naprzeciw iebie jako przeciwnicy 
i spostrzegają nagle, że są nieuchronnie . kazani: jeden na za
danie, drugi na odebranie cio u - politycznego, moralnego, a 
niekiedy również fizycznego. Taką wynalazczością błysnął na 
chwilę na przykład Wajda w „Popiele i diamencie", rozgrywa
jąc zabójstwo Szczuki w braterskim niemal uścisku morder
cy i jego ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęściej (w „Odwetach", w 
„Niemcach", w „Pierwszym dniu wolności") niepokoją mnie 
takie właśnie zdarzenia ideowo-moralne. Są to zdarzenia o wie
le częstsze, niż się wydaje - właśnie w okresach wielkich 
konfliktów zbiorowych: wojny, rewolucji, kiedy prawa historii 
działają najpowszechniej i najbardziej dramatycznie. Są to 
zdarzenia o wiele głębiej obnażające naturę ludzkich sporów, 
niż to jest możliwe w tarciach, w których przeciwnicy nie wi
dzą swoich twarzy, lecz jedynie barwy woich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy nie mają znaczenia. 
Od lat ukochałem jeden okre'lony kolor. Rzecz przecież w 
tym, że właśnie najbardziej jednocząca ideologia zaczynać mu
si od o trego zarysowania podziałów. Dopóki jednak „po dru
giej stronie" stoi postać bez twarzy albo z twarzą kanalii, nie 
ma jeszcze miejsca na dramat, tzn. na coś więcej ponad zda
rzenie fizyczne. 

Wielki spór ideowo-moralny naszych czasów, jako materia 
dla współczesnej dramaturgii, zakładać mu i nie tylko sprzecz
ne racje, ale i ludzkie oblicza partnerów. 
Słowo „wolność" - czyż w wielkim porze naszych czasów 

nie jest ono jednym ze słów najczęściej i najdwuznaczniej uży
wanych? 
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Wolność - bożyszcze o dwóch twarzach, z których - jak 
twarz księżyca - znamy zawsze tylko jedną: tę opisaną przez 
poetów. A przecież „. „Pewnie panowie zwrócili uwagę i na 
to, że zawsze, kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą."1) 
Owszem, znamy tę przeklętą prawidłowość. Wielki spór na
szych czasów toczy się m.in. również o to, żeby wykreślić ją 
z rejestru wielu podobnych „prawidłowości" ludzkiego świata. 
Cóż że samotne, odosobnione próby łamania tej prawidłowo

ści skazane są na klęskę? Jest to ten rodzaj klęsk, które to
rują drogę zwycięstwu. 

Kiedy piętnaście lat temu odzyskiwałem wolność, już na jej 
progu dowiedziałem się, że ma ona swoją drugą zagadkową 
twarz - odwróconą od nas i patrzącą w ciemność. A potem? 
Potem dowiadywałem się o tym codziennie ... 

Nasza wiedza o wolności? Jest wspaniała - i zupełnie bar
barzyńska. 

(L. K r u c z k o w B k l, LlteTatuf'tl ł po
lityka, t . 2, Włród swoich t obcych 
1945-1962, warszawa 1971, s . 386-38'1) 

') L. K r u c z ko ws kl, Pierwszy dzień wolnoicl , Warszawa 1980, s. 70. 



Roman Szydłowski 

STRASZNE WNĘTRZNOŚCI WŁADZY 
Ostatnia zakończona sztuka Leona Kruczkowskiego Smierć 

gubernatora ma w jego twórczości szczególne znaczenie. Nie 
tylko dlatego, że jest „punktem dojścia" wielkiego pisarza, 
poza którym rozciągają się już tylko mgliste horyzonty i roz
ległe przestrzenie przewidywań i domysłów, jak rozwinęłaby 
się dalej. Możemy snuć te domysły w oparciu o pozostawione 
ostatnie opowiadania i nie dokończone fragmenty sztuk, o pro
jekty i szkice. Smierć gubernatora natomiast istnieje jako re
alny fakt polityczny, ideowy i artystyczny. A więc stanowi 
dla nas ostatnie słowo Kruczkowskiego zarówno w dziedzinie 
treści jak i formy. A trzeba przyznać, że pod obydwoma 
względami jest to utwór bardzo znamienny, odróżniający się 

wyraźnie od wszystkich dotychczasowych dramatów autora 
Niemców i Pierwszego dnia wolności. 

Stanisław Witold Balicki pisze, iż Kruczkowski Smierć gu
bernatora uważał za swoje - „najlepsze dotąd chyba dzieło 
dramatyczne". To zresztą zrozumiałe. Wchodził na zupełnie 
nową drogę wielkiego moralitetu, podejmował bardzo trudny 
i kontrowersyjny problem władzy, nadał sztuce kształt, jakie
go nie miały jego poprzednie dramaty, korzystając z dorobku 
współczesnej dramaturgii epickiej. 

Jeszcze przed wystawieniem Sn_!ierci gubernatora na scenie 
Teatru Polskiego w Warszawie ukazał się na łamach „Nowej 
Kultury" esej Zbigniewa Żabickiego pt. Historia i etyka. Koń
czył się on słowami: „Smierć gubernatora jest dzięki swym 
zaletom scenicznym niewątpliwym wydarzeniem teatralnym. 
Jest także, dzięki swym walorom filozoficznym i problemo
wym niewątpliwie wydarzeniem literackim. Życzę sztuki 
Kruczkowskiego dobremu teatrowi. Życzę sztuce Kruczkow
skiego dobrego teatru" [ ... ] 

Analizę Smierci gubernatora należy zacząć od porównania 
sztuki z opowiadaniem Leonida Andrejewa pt. Gubernator 
(opublikowane w polskim przekładzie w roku 1958 przez PIW 
w tomie pt. Myśl). Kruczkowski lubił posługiwać się w swych 
utworach gotowym materiałem fabularnym bądź dokumentar
nym. Punktem wyjścia dla Kordiana i chama był pamiętnik 
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Deczyńskiego, dla Juliusza i Ethel - proces i listy z więzienia 
Rosenbergów, dla Odwiedzin - przygoda Marii Jarochow
skiej, dla Pierwszego dnia wolności - własne przeżycia. Moż

na i w innych jego utworach znaleźć elementy takich źródeł, 
z których czerpał tworzywo dla fabuły swych sztuk czy po
wieści. Tak również było z Gubernatorem. Przeczytał opowia
danie i dostrzegł możliwość nadania mu formy teatralnej. 

I rzeczywiście: kiedy czyta się Gubernatora, najcelniejsza 
wydaje się akcja, ujawniająca dość nieoczekiwanie postawę 
człowieka odpowiedzialnego za śmierć 48 zabitych uczestników 
demonstracji robotniczej, do której kazał strzelać. [ ... ] Krucz
kowski ma całkowitą słuszność i pełne podstawy, by stwiedzić, 
że jego sztuka nie jest prostą adaptacją sceniczną opowiadania 
Andre]ewa, lecz utworem samodzielnym i w całości bardzo 
różnym od tamtego. Ale po starannej konfrontacji tekstu sztu
ki Smierć Gubernatora z opowiadaniem Gubernator trudno 
zgodzić się z twierdzeniem Kruczkowskiego, jakoby tylko sy
tuacja wyjściowa i parę drobnych fragmentów ekspozycji 
wziął z opowiadania Andrejewa. 

U Andrejewa akcja rozpoczyna się tak samo jak u Krucz
kowskiego (co zresztą autor Smierci gubernatora przyznaje). Z 
rozkazu gubernatora wojsko strzela w tłum. U Andrejewa zgi
nęło 48 demonstrantów (w tym 9 kobiet i 3 dziewczynki), u 
Kruczkowskiego - 42 (w tym 11 kobiet). Różnica dość nie
istotna. Co zaś ważniejsze, zarówno u Andrejewa, jak i u 
Kruczkowskiego pojawia się owa chusteczka, którą gubernator 
daje znak dowódcy kompanii, czekającemu na rozkaz otwarcia 
ognia do tłumu. Ta chusteczka nie jest przypadkowym rekwi
zytem, ma poważne znaczenie dla całej konstrukcji psychicz
nej postaci gubernatora, a także swoją wyraźną funkcję tea
tralną. Jestem pewny, że kiedy Kruczkowski przeczytał o niej 
u Andrejewa, „zobaczył" swoją sztukę. Podobnie jak informacja 
o założeniu telefonu w celi śmierci Rosenbergów pozwoliła 

skrystalizować się pomysłowi jego sztuki o Juliuszu i Ethel [ ... ] 
Spróbujmy z kolei przyjrzeć się postaciom sztuki i OJ?OWia

dania. U Kruczkowskiego występuje żona Gubernatora, Anna 
Maria. U Andrejewa nazywa się ona Maria Pietrowna. Zarów
no w sztuce jak i w opowiadaniu występują dzieci Gubernato
ra: córka nazywa się u Andrejewa Zizi, u Kruczkowskiego 
Zuzanna, syn u Andrejewa Aleksy, u Kruczkowskiego Manuel. 
U Andrejewa jest oficerem, przebywającym w Petersburgu, u 
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Kruczkowskiego oficerem przybywającym ze stolicy. U Krucz
kowskiego jest Prefekt policji, u Andrejewa po prostu policmaj
ster, zwany ze względu na swój wygląd Sandaczem. U Krucz
kowskiego Ojciec Anastazy, u Andrejewa archirej Misaił. Wy
stępują w obydwu utworach nawet zbliżone postacie drugopla
nowe. Oto stary robotnik Jegor, pracujący w ogrodzie Guber
natora. W opowiadaniu Andrejewa gubernator spaceruje mię
dzy opustoszałymi już inspektami i wchodzi do oranżerii, gdzie 
toczy się rozmowa. U Kruczkowskiego Gubernator spaceruje 
również po ogrodzie i spotyka stróza Łukasza, który siedzi 
na podmurowaniu sztachet i naprawia domek dla ptaków. Łu
kasz czy Jegor - to przecież wszystko jedno. Rozmowa jest 
bardzo podobna. Jest także u Andrejewa owa gimnazjalistka, 
która pisze do Gubernatora długi, wzruszający list. U Krucz
kowskiego nazywa się Joasia i kładzie w ostatniej scenie różę 
na grobie Gubernatora. U Andrejewa opowiadanie kończy się 
słowami 11Gimnazjalistka płakała." 

Opowiadanie Andrejewa zaczyna się w pałacu gubernatora 
od jego rozmyślań nad sprawą owego fatalnego rozkazu, który 
kosztował przeszło 40 ludzi Tak samo rozpoczyna się sztuka 
Kruczkowskiego. Potem następuje u Andrejewa rozmowa z po
mocnikiem prystawa, u Kruczkowskiego zaś rozmowa z Pre
fektem policji. Porównajmy dwa fragmenty dialogu z opowia
dania i ze sztuki. Oto Andrejew: 

POMOCNIK PRYSTAWA Ośmielę się zapytać, czy wasza ekScelencja roz
każe zamówić trumny, czy tet do w. pólnego grobu? 
GUBERNATOR Jaki wspólny grób? (Andrejew dodaje informację: w roz
targnieniu spytał gubernator.) 
POMOCNIK PRYSTAWA To, wasza ekscelencjo, kopie się taką dutą ja-
mę ... 

A oto Kruczkowski: 
PREFEKT Osmlelam się zapytać, czy ekscelencja każe zakupić trumny, 
czy może raczej - do wspólnego grobuf 
GUBERNATOR (otwlerajqc oczy) Wspólny grób? O czym pan mówi! 
PREFEKT To, ekscelencjo, kopie slę taką dużą jamę ... Taniej I prędzej [ ... J 

Dwie sceny [Gubernatora z Łukaszem i - u Andrejewa -
gubernatora z Jegorem] są bardzo znamienne dla techniki, jaką 

zastosował Kruczkowski wobec tekstu Andrejewa. Rozmowa 
między Gubernatorem a Łukaszem różni się bardzo znacznie 
od rozmowy między gubernatorem i Jegorem u Andrejewa. 
Łukasz jest odważniejszy i bardziej świadomy rzeczy niż za
lękniony stary Jegor. Łukasz nie pociesza ekscelencji, nie po
takuje Gubernatorowi, że lud będzie go kiedyś żałował. Gu-

14 



bernator nie daje mu na pożegnanie srebrnego rubla gestem 
z lekka protekcjonalnym i z lekka upokarzającym. A co naj
ważniejsze, Łukasz mówi Gubernatorowi twardo, że nigdy nie 
strzelał do bezbronnych. Tego nie ma u Andrejewa i Krucz
kowski wyraźnie zaostrzył, rozbudował jego tekst. Ale sam po
mysł całej sceny, konfiguracja sytuacji, w której możny gu· 
bernator przychodzi do prostego robotnika, by znaleźć u niego 
odpowiedź na dręczące go pytania, usprawiedliwić się przed 
nim, szukać u niego rozgrzeszenia, a nawet pocieszenia, że 
ominie go sprawiedliwy wyrok ludu, to wszystko wziął Krucz
kowski od Andrejewa. I więcej: wziął z jego opowiadania dos
łownie najbardziej soczyste, autentyczne ludowe powiedzenia, 
ową lapidarną odpowiedź, w której jest wszystko: „Kto ich 
tam wie. Chyba zabiją, Piotrze Iljiczu" [„.] 

Akt drugi i trzeci sztuki jest już całkowicie samodzielnym 
tworem wyobraźni Kruczkowskiego, rzeczywiście polemicznym 
w stosunku do noweli Andrejewa [ ... ] Jak to zrozumieć? Chy
ba tylko w jeden sposób. U Andrejewa wszystko było dość 
jednoznaczne. Podobnie jak we Wrogach Gorkiego (z którymi 
Gubernatora wiele łączy), Gubernator zostaje całkowicie po
tępiony, i to jest celem opowiadania. Jego skrucha ma tylko 
pokazać, że on sam uznaje swoją winę, i wie, że musi zginąć. 
Sprawiedliwości stało się zadość. 

Coś olbrzymiego I druzgocącego przeleciało jak cyklon nad tyciem 
I spoza jego trudnych drobiazgów, samowarów, posiań I kołaczy - plsze 
Andrejew kończ11c swe opowiadanie - wyjrzało z mgły grotne oblicze 
Prawa-Mściciela. 

Tak czuli, tak myśleli rewolucjoniści w roku 1905. Żadne
mu z nich nie przyszłoby na myśl zastanowić się nad tym, co 
stanie się wtedy, kiedy rewolucja zwycięży i byli rewolucjo
niści zostaną gubernatorami. 

Kruczkowski pisał Smierć Gubernatora w 45 lat później, bo
gatszy o doświadczenia bardzo tragicznego, choć zwycięskiego 
dla rewolucji okresu. Pisał ją po zdemaskowaniu okresu „błę
dów i wypaczeń", po polskim październiku, po rehabilitacji 
czołowych działaczy Komunistycznej Partii Polski. Jakże mógł 
pisarz tak wrażliwy na zło moralne pominąć w swej twórczo
ści te sprawy? 

Toteż kiedy Kruczkowski pisał swoją sztukę o problemach 
władzy, nie mógł, nie potrafił przemilczeć prawdy o jej strasz
nych wnętrznościach. 
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Sięgnijmy do jego biografii wewnętrznej. Pisał przec1ez, że 
ma ona tak wielkie znaczenie dla twórczości każdego pisarza. 
Oto w marcu 1936 przeżył pamiętne wydarzenia krakowskie, 
kiedy wojewoda Switalski kazał policji strzelać do tłumu de
monstrujących robotników i bezrobotnych, domagających się 

pracy i chleba. Padło wtedy 6 ofiar. Demonstracyjny ich po
grzeb był jedną z największych manifestacji polskiego ruchu 
rewolucyjnego i całej lewicy polskiej w okresie międzywojen
nym. Kruczkowski musiał ten pogrzeb pamiętać. Odżył on w 
jego świadomości w kontekście opowiadania Andrejewa. Ale w 
dwa lata później inne wydarzenia wstrząsnęły jego sumieniem. 
On, człowiek spokojny, i opanowany, napisał wtedy artykuł 
pełen pasji. Opublikował go w lewicowym piśmie „Albo -
albo", zatytułował zaś Jad czasów pogardy. 

Kiedy przeczytał opowiadanie Andrejewa, musiał sobie 
uprzytomnić, że na śmierci gubernatora nie kończy się i nie 
może się skończyć problem poruszony przez rosyjskiego pisa
rza. Wyrok wydany przez lud, przez powszechną opinię całe
go miasta, został u Andrejewa wykonany. U Kruczkowskiego 
zrodziło się natomiast jeszcze pytanie: co będzie po rewolucji, 
kiedy ktoś inny zajmie miejsce Gubernatora? 

Tak powstała najbardziej wstrząsająca scena polskiego dra
matu politycznego: rozmowa między Gubernatorem i Więź

niem. Dla niej samej warto było napisać całą sztukę. 

• 

Prapremiera Smierci gubernatora odbyła się w Teatrze Pol
skim w inscenizacji Kazimierza Dejmka i scenografii Andrzeja 
Stopki dnia 7 kwietnia 1961. Rolę Gubernatora grał w tym 
przedstawieniu Zdzisław Mrożewski, rolę Więźnia - August 
Kowalczyk, Narratora - Maciej Mciejewski, Anny-Marii -
żony Gubernatora - Janina Romanówna. 23 maja odbyła się 
premiera sztuki w teatrze „Rozmaitości" we Wrocławiu. Tu 
reżyserował Kazimierz Kutz, scenografię projektował Janusz 
Tartyłło, rolę Gubernatora zagrał Wiktor Grotowicz. 

Ale prawdziwe walory sztuki ukazała dopiero inscenizacja 
katowicka, opracowana przez Jerzego Jarockiego. Jej premiera 
odbyła się 27 maja 1961, przedstawienie zaś zaprezentowane 
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zostało później , także w czasie występów teatru katowickiego 
w Warszawie. Rolę Gubernatora zagrał w tym przedstawieniu 
bardzo dobrze, bo niezwykle wstrzemięźliwie, Jerzy Kaliszew
ski, rolę Więźnia - ogromnie sugestywnie - Bolesław Smela 
[.„] Po premierze katowickiej wystawił Smierć gubernatora 
Teatr Kameralny w Krakowie. Reżyserował Władysław Krze
miński, scenografię zaprojektował Andrzej Cybulski, rolę Gu
bernatora grał Kazimierz Fabisiak, rolę Narratora - Zbigniew 
Wójcik [.„] Piątą premierą sztuki był spektakl Teatru Wybrze
że w reżyserii Kazimierza Brauna i scenografii Alego Bunscha 
(1964). Zagrało tę sztukę kilka teatrów zagranicznych: w Pra
dze wystawiło ją Komorni Divadlo w reżyserii Oty Ornesta 
(premiera 16 listopada 1961). Zagrano ją w roku 1961 w Za
grzebiu i Nowym Sadzie, w roku 1962 - w Skopje. W języku 
węgierskim ukazała się Smierć gubernatora na łamach mie
sięcznika „Nagyvilag" w przekładzie Gracji Kerenyi, z przed
mową Janosa Elberta. Smierć gubernatora była już również w 
daleko zaawansowanych prqbach w teatrze MChAT w Mosk
wie. Niestety do premiery nie doszło. Żałować tylko wypada, 
że ten wybitny utwór naszego pisarza nie doczekał się insceni
zacji w jednym z najwybitniejszych teatrów świata. 

Wiele nowego wniosło do interpretacji Smierci gubernatora 
przedstawienie telewizyjne, zrealizowane przez Adama Hanusz
kiewicza w roku 1965. Wydało mi się ono bardzo trafne za
równo dzięki opracowaniu tekstu i skrótom, jak i nadaniu 
spektaklowi bardzo konkretnego, umiejscowionego w czasie 
i historii charakteru. Wynika to zresztą ze specyfiki telewizji, 
która nie znosi próżni i abstrakcji. 

Hanuszkiewicz ujednoznacznił postać Gubernatora czyniąc 

go przedstawicielem klasy odchodzącej i skupił się na dialogu 
Gubernatora z Więźniem-rewolucjonistą. Pozbawił w ten spo
sób sztukę interpretacyjnych dwuznaczności, czyniąc z niej nie 
„misterium romantyczne", lecz współczesny dramat politycz
ny, dynamicznie zmontowany, szybko, nowocześnie grany [„.] 

[R. s z yd low r kl, Dramaturpla Leo
na Kruczkowskteoo, Kraków 1972) 

18 



Józef Kelera 

KRUCZKOWSKIEGO FORMY DRAMATYCZNE
-„Ś IERĆ GUBERNATORA" 

Dramaturgię Smierci gubernatora można by nazwać właści
wie perypatetyczną. Perypatetyka, jak wiadomo, była sposo
bem nauczania i pobierania wiedzy na zbiorowych przechadz
kacfi, a więc wspólnym, zbiorowym szukaniem prawd . Pery
patetyka Gubernatora jest wszakże samotna. Jest od początku 
do końca przechadzką - to określenie, jedynie właściwe dla 
realnej czynności, tak dalece jest przecież niewspółmierne wo
bec jej istoty, że i w tym tkwi jakiś tragizm bezradności -
jest więc, pozostawmy to słowo, przechadzką w poszukiwaniu 
straconego człowieczeństwa. 

Przechadzka. Ale Gubernator nie spaceruje. Gubernator 
kroczy. Krok gubernatorski. „Idzie, jakby był sam na świe-
. '„ cie .... 
W sennym widzeniu pensjonarki trumnę Gubernatora niosą 

na głowach policjanci. I sarni policjanci za trumną. Puste uli
ce i bramy, pozamykane okna. Na jawie pusty plac przed re
zydencją Gubernatora. Jest sam. Nie ma partnerów. Nie ma 
rozmówców. Ale jest bohaterem dramatu. Wobec kogoś, czy 
poprzez kogoś musi się określić. Jest sam - nie będzie prze
cież monologował. A więc Narrator? 

Narrator to dalsze novum w dramaturgii Kruczkowskiego. 
Nieoczekiwane, a przecież od dawna możliwe do przewidzenia: 
właśnie Narrator musiał się kiedyś w tych dramatach pojawić. 
Nie jest on jednak nawiązaniem do epickiego dramatu Brechta, 
sięgnięciem do nowszych propozycji formalnych. Ewolucja 
formy wciąż dokonuje się u Kruczkowskiego na zasadzie czysto 
empirycznej i raczej bez teoretycznych założeń. Dyktuje ją 
sama ewolucja treści, nacisk problematyki, wobec której jest 
stale drugoplanowa, ściśle służebna. Narrator ze Smierci gu
bernatora wywodzi się raczej z tradycyjnej praktyki teatralnej 
inscenizacji wielkich powieści. Wywodzi się chyba także - to 
dalszy i literacki już rodowód - z wielkich prologów w dra
matach romantycznych, i owych jeszcze wierszowanych i or
ganicznie zrośniętych z dialogiem niby-didaskaliów w Wyzwo-
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leniu, których całkowite porrumęcie w teatrze nie wydaje się 

możliwe ani wskazane. Aktor, który wygłasza ze sceny te dru
kowane zazwyczaj kursywą wiersze Wyzwolenia, jest oczywiś
cie upostaciowaniem autora. Kim jest Narrator Kruczkowskie
go? 

Jest samym autorem. To nie znaczy jednak po prostu: Leo
nem Kruczkowskim. Narrator nie ma bowiem zamierzeń drama
turga; jest prozaikiem czystej wody, autorem noweli czy na
wet powieści, wpisanej w dramat. Nie należy jej oczywiście 

mylić z opowiadaniem Leonida Andrejewa, z którego zaczerp
nął Kruczkowski pomysł sztuki, a raczej - istotnie - samą 

tylko sytuację „wyjściową". ów autor-Narrator jest prozai
kiem o technice zdecydowanie tradycyjnej: dysponuje pełną 
i nieograniczoną autorską wiedzą o bohaterze i każdym z jego 
partnerów, o sytuacji na scenie i poza sceną; zna każdą myśl 
Gubernatora, każdy odruch i refleksję, wie dokładnie, co ro
bił onegdaj, jak spał i jak się czuje. Odsłania więc i tłumaczy 
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psychologię: określ a ją, komentuje, wyJasma sensy i motywy: 
jest ponadto wszchstronnym informatorem, nie tylko relacjo
nuje wydarzenia, ale i podsuwa gruntowne opisy, np. wygląd 
placu. Bywa rzeczowy i oszczędny, w spiętej i unerwionej fra
zie, w paru wierszach przekazuje całą ekspozycję, wprowadza. 
w sedno. Ale bywa i gadulski, rozlewny, nastrojowy w zamie
rzeniu lub zgoła retoryczny; w paru miejscach wyboistych po
tyka się nawet wyraźnie o jakąś mniej szczęśliwą metaforę 

(por. wstęp do sceny więziennej, skądinąd niezmiernie donio
sły i zasadniczy ideowo). Co najdziwniejsze jednak, ów trady
cyjny opisywacz i komentator, Bóg Ojciec grubej powieści, 

włącza się jako postać w rzeczywistość sceniczną i samą obec
ncścią przekształca jej podstawową zasadc; w kierunku bynaj
mniej nie trad cyjnym. 

Z wielu „wejść" Narratora najbardziej chyba funkcjonalne, 
„trafione" scenicznie i psychologicznie, jest właśnie odczyty
wanie listu pensjonarki, kiedy ów autor-prozaik, zarazem ak
tor w teatrze, użycza po prostu swego głosu Gubernatorowi: 
„za jego plecami odczytuje" (dyspozycja). Miejsce atoli Nar
ratora w rzeczywistości scenicznej tej sztuki rysuje si~ naj
jaskrawiej w scenie przyjęcia w salonie, wyjątkowej zresztą 

pod każdym względem i nie maJącej precedensu w całej dra
maturgii Kruczkowskiego. Pojawia się tu przecież, po raz 
pierwszy, jakiś, leciutki wprawdzie (nie przesadzajmy!), ale 
niewątpliwy rys g ro i es k i! Oczywiście w tonacji roman
tycznej, niemal dostojnej, z sięgnięciem do źródeł i arcywzo
rów: jest w tej scenie coś z Gogola, ale są i Dziady - karyka
turalne i pamfletowe partie z Salonu Warszawskiego i Balu 
u Senatora! W tym rojącym się wokół Gubernatora tłumie 

„martwych dusz" Narrator jest na pozór jednym z gości. I da
je się nawet wciągnąć w pogwarkę z Prefektem: ,,Do mnie mo
że Pan mówić jak w studnię. Zobaczy Pan tylko własną twarz 
i usł)' szy Pan tylko własny głos". 

To już jaskrawa manifestacja chwytu: postać z innego wy
miaru, autor wśród swych postaci. Z punktu widzenia trady
cyjnego, wąskiego realizmu scenicznego, jest to złamanie 

wszelkich reguł. Ostentacyjne! 
Narrator nie ma tu zresztą wiele tekstu. Ale i tak, właśnie 

w powiązaniu z kształtem tej wyjątkowej sceny, przez samą 
swą obecność w jakimś stopniu d e m o n s t r u .i e, wyobcowl.f-
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je obraz, reguluje „obiektyw" widowni; jest krzywym zwier
ciadłem, które sprzyja też po trosze ukukiełkowaniu tłumu w 
salonie ... Może to wreszcie interpretacja na wyrost (nie prze
sadzajmy!), ale możliwość tego typu - zalążki tej myśli arty
stycznej, chociaż nie rozwinięte do końca - tkwią tu w tekście 
na pewno. I nie przypadkowo inspirowały kilku po kolei insce
nizatorów Smierci gubernatora. 

Scena w salonie narzuca się bowiem jako klucz. Efektowny. 
Przy wielkiej inwencji reżysera nawet sprawdzalny teatralnie, 
jak w znakomitej inscenizacji Jerzego Jarockiego w Katowi
cach. Ale nie jest to klucz do całego tekstu. Nie do tego. De
cyduje o tym nie tylko wyjątkowość sceny w salonie, odmien
ny poza tym krój dialogu i jednak specyfika tego pisarstwa. 
Decyduje także linia rozwoju typowego procesu pogrążenia się 
bohatera w samotność i wyobcowanie. W dramacie Guberna
tora ów proces dopełnił się i zamknął jeszcze przed podniesie
niem kurtyny: w chwili, kiedy z balkonu dał znak chusteczką. 
Salwa do tłumu głodnych manifestantów na placu. Gubernator 
tłumaczy potem synowi: „Zbrodnia, mój kochany, to tylko 
nagłe podsumowanie tego, co już nieznacznie robimy codzien
nie„." 

Ruch chusteczką jest podsumowaniem. Jest ostateczną alie
nacją instrumentu władzy. Będzie też, zaraz potem, rozbłys

kiem samoświadomości Gubernatora - owego instrumentu 
władzy, wyobcowanego doszczętnie z prywatnej ludzkiej oso
bowości. To jest koniec procesu, punkt dojścia dramatu władzy 
i punkt wyjścia dramatu scenicznego. Ten ostatni ma być bo
wiem prywatnym właśnie i ludzkim dramatem nieodwracalno
ści i ludzkiego wyobcowania. Perypatetyka Gubernatora to nie 
tylko gotowość przyjęcia wyroku zamachowców, to również 
i moze przede wszystkim rozpaczliwie ponawiane próby odzys
kania owej prywatnej osobowości, przełamania kręgu izolacji. 
Stanąć „twarzą w twarz" z ludźmi, z bliska - nie z wysokości 
balkonu; jako osoba - nie jako Gubernator; z ludźmi żywymi 
- nie z kukłami z salonu. Tych „ludzi żywych" szuka wszę
dzie: we własnym ogrodzie i na ulicach miasta, w proletariac
kiej piwiarni na przedmieściu i nawet w miejskim parku, 
wśrćd wrażliwych, aczkolwiek sentymentalnych pensjonarek. 
Na koniec w więzieniu. A wszyscy ci „ludzie żywi", choć do 
Gubernatora odwracają się plecami, nie pasują jednak do klu
cza sceny w salonie. 

24 

Jerzy Kallszewski (Gubernaior>. Bole1Jaw Smela (Więzień), Teatr im. St. Wys
pfariskier:o K towice, r. 19Cl 



Szukanie klucza, to znaczy jednolitej formuły stylistycznej 
spektaklu, jest oczywiście uzasadnionym dążeniem twórcy tea
tralnego. Ale w Smierci gubernatora takiej jednolitej formuły 
właśnie n ie ma i krytyk musi to przyjąć jako przesłankę 
pierwszą. Przechadzki gubernatorskie wprowadzają jedynie 
następstwo odrębnych i luźnych poniekąd obrazów, niczym 
wojaże Kordiana po Europie i jego szkoła życia w kolejnych 
przygodach. Podkreślamy to raz jeszcze: ta konstrukcja bliż
sza jest niewątpliwie wzorom dramatu romantycznego niż 
wzorom brechtowskim, z których Kruczkowski w zasadzie nie 
korzysta. Kontrastowa zmiana tonacji, zmiana stylu i wręcz 
rzeczywistości scenicznej, rysuje się najostrzej w przejściu od 
sceny w salonie do sceny w piwiarni. Inna rzeczywistość soc
jalna, ale także inna zgoła rzeczywistość estetyczna. Scena w 
salonie zawiera elementy nieomalze kreacyjne; scena w pi
wiarni to „sąd narodu" nad „wielkim zbrodniarzem", coś chy
ba w zamyśle ze scen ludu przy koronacji w Kordianie, obraz 
zresztą ludu jako takiego, ale obraz ilustracyjny, rodzajowy. 
Błąd artystyczny tej sceny tkwi w założeniu: rodzajowo-ilu
stracyjny obraz ludu w sztuce, która - - wedle deklaracji au
tora - „nie posiada określonej lokalizacji geograficzno-histo
rycznej". Lud jest jednak niezmiernie konkretny, najkonkret
niejszy w czasie i przestrzeni; przy założeniu ilustracyjna-ro
dzajowym właśnie lud nie egzystuje poza ,,określoną lokaliza
cją geograficzno-historyczną". 
Sąd narodu musiał wypaść surowo. Gubernator szuka jednak 

uparcie kogoś, kto dostrzegłby w nim, mimo wszystko, prywat
ną osobę, człowieka. Znajduje dwoje współczujących, choć nie 
pobłażliwych: ogrodnika Łukasza i pensjonarkę Joasię . Scena 
w ogrodzie i scena w parku leżą na jednej linii, łączą się też 
obie z finałową sceną na cmentarzu. Niestety, wkrada się tu
taj, jak bardzo przykry dysonans, łzawa nuta sentymentalna, 
chwilami nieomal ckliwość ... Trudno o tym nie mówić, jest to 
bowiem najpoważniejszy balast artystyczny Smierci gubernato
r.a. Obok paru scen znakomitych, obok paru mniej świetnych, 
jest przecież i ten balast, który obniża dotkliwie walory sztuki; 
nie pozwala jej też w efekcie postawić wyżej od Pierwszego 
dnia wolności - sztuki o mniejszych może wzlotach, ale 
i mniej wyraźnych potknięciach. 
Właściwy dramat nie rozstrzyga się wszakże, na szczęście, 
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w kategoriach sentymentalnych, jego właściwy finał to prze
cież scena na cmentarzu, zbędna, łzawa, jałowa (choć Jarocki 
uczynił z niej właśnie cacko - na zasadzie klucza z „salonu"). 
Gubernator szuka nie tylko drcgi powrotu do swej prywatnej 
i ludzkiej osobowcści; szuka także - Jako Guebrnator i „wiel
ki zbrodniarz'' -- moralnego alibi. ów „wielki zbrodniarz'' -
tłumaczy i zapowiada scenę więzienną Narrator - „ktoś po
tężny, ale wewnętrznie wyziębiony ,chce jak kieliszkiem wód
ki rozgrzać się w końcu myślą, że jego zbrodnia jest tylko 
jednym z ogniw wiekuistego łańcucha , którego żadna siła nie 
zdejmie z losów człowieka". Moralnym alibi Gubernatora ma 
być więc teoria immanentnej zbrodniczości władzy. Teoria 
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zbrodni jako nieusuwalnego atrybutu społecznych losów ludz
kości. 

WIĘZIEŃ: O ezym pan m6wl? 
GUBERN ·\TOR. Jaki pan niedomyślny! O strasznych wnętrznościach wla
dzy ... 

Jest w rozmo-..vie Gubernatora z Więźniem scena bardzo wy
punktowana przez autora, choć nie zawsze doceniana w tea
trze. Mowa o scenie z płaszczem, o tej zaskakującej znowu, 
nie spotykanej dotąd u Kruczkowskiego jako świadomy chwyt 
przebierance teatralnej, kiedy Gubernator uczy Więźnia swo
jego kroku, odziewa go starannie i troskliwie w swój płaszcz 
gubernatorski. Motywacja sytuacyjna (iżby Więzień mógł 
wyjść nierozpoznany) jest tu zaledwie wierzchnią warstwą 

i gdyby tylko o nią chodziło, można by tę scenę istotnie „puś
cić luzem". Chodzi jednak o coś więcej. ów płaszcz guberna
torski, pod którym zniknął prywatny człowiek ze swym pry
watnym sumieniem, to przecież znak rozpoznawczy, kształt 

widomy wyobcowanego instrumentu władzy; to godło władzy 
- tej właśnie, o której Gubernator sądzi czy pragnie sądzić, 
że jest i musi być zbrodnicza ze swej istoty. Ten swój płaszcz 
narzuca Gubernator Więźniowi, przekazuje mu go, jak pałeczkę 
w historycznej sztafecie i czyni to z ogromną satysfakcją; 

wprost smakuje każdy ruch Więźnia w płaszczu gubernator
skim. Więzień w rol i Gubernatora. Przymiarka władzy. Za
datek moralnego rewanżu Gubernatora. Gubernator potwier
dza swoje alibi, a przynajmniej tak mu się wydaje. 

To jest (w tekście) znakomity i prawdziwie współczesny 

teatr. Teatralizacja absolutnie funkcjonalna: działanie, które 
jest skondensowanym sensem i formą sceniczną. Oto, do czego 
doszedł w swej ostatniej sztuce autor Odwetów. 

I tu dopiero można powiedzieć słowo: Brecht. Brecht najmniej 
„awangardowy", najbardziej tradycyjny, niemniej Brecht właś
nie: wzorem dla tej sceny, modelem - myślowym i teatralnym 
- jest przecież dość wyraźnie słynna scena ubierania papieża 
w Galileuszu ... 

Alibi Gubernatora jest oczywiście kruche. Więzień, omyłko
wo zabity przez to właśnie, że miał ów płaszcz na sobie, chciał 
go przecież zrzucić jak najprędzej i n ie mus i a ł go w przy
szłości przywdziewać ponownie, wbrew rachubom Gubernato
ra. Autor jest o tym przekonany. Nie musiał. Ale m 6 gł. Wid
mo gubernatorskiego płaszcza nie jest fatalistycznym straszyd-
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Kazi.mieni Talarczyk (Łukasz), Tadeusz Gwiudowskl (Gubernator), Tealr Wy
brzete Gdańsk, r. I9H 



Jan Kreczmar (Gubernator), Adam Hanuszkiewicz (Wi,zień), Teatr TV, r. 1955 

łem historii. Ale jest niebezpieczeństwem aż nadto realnym. 
Znamy jego imię. 
Smierć i pogrzeb Więźnia w roli Gubernatora, w jego gu

bernatorskim płaszczu, rozerwanym na strzępy, przywracają 

cudem Gubernatorowi jego utraconą prywatną osobowość. Tak 
sądzi Gubernator. Jest nareszcie człowiekiem bez płaszcza! See-
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na rodzinna w trzecim akcie - właściwy finał - rozbija na 
okruchy to ostatnie złudzenie. Spoza pewnej granicy społecz
nej alienacji, która przybrała postać zbrodni, powrót jest dla 
jednostki niemożliwy. Dawno już Gubernator istniał ty 1 ko 
w swojej roli, tylko w swoim płaszczu. Bez tej roli, bez tego 
płaszcza nie istnieje, choć istnieje fizycznie. Nie istnieje dla 
najbliższej nawet rodziny. Pogrzeb, choć fikcyjny, był zarazem 
autentyczny. Po pogrzebie upostaciowanej „roli" i jej insyg
niów - szczątków płaszcza - nic już rzeczywiście nie pozo
stało. Człowiek bowiem umarł dawno. 

„Dlaczego wy milczycie, wszyscy milczycie? Przecież nie po
wiedziałem nic strasznego [„.] Anno Mario! Dzieci! Przecież nie 
pójdę się położyć tam, pod tą górą kwiatów.„". 

To też jest scena rodzinna! Ale już bez analogii w miesz
czańskim dramacie. Analogią mógłby być raczej ślepy Król 
Edyp, opuszczający swoje Teby. Kruczkowski znalazł na ko
niec drogę do prawdziwej tragedii współczesnej, której szukał 
długo i wytrwale, uporczywie [.„] 

[„Dialog" nr 12, 1962] 

Scena zbiorowa ze „Smiercl gubernatora" w Teatrze im. L. Kruczkowskiei:o 
w Zielonej Górze, r. 1'69 
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