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LEON KRUCZKOWSKI 

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ: 
1900 28 c7erwcn - urnd>lł ię w Krekowt z ojca Łu

kasza ! matki Ludwiki z llogu~zów. 
19lf - druku! pl rw..:„ utwory poetyckie w czaso
piśmie „Ma. kl". zaczyna studia na Wydziale Chemtl 
Wyższej Szkoły Przemysł• wej w Krakowie. 

IS2G--1933 - mt zk w Zagłębiu D browskim w Po
rąbce i Kozimi r:ru, pr cuje jako nauceyclel chemii 
w Szkole Rzem lnkzo-Przemyslowej w laczkach, 
w pólpracuje z Kurierem Z chodnim w Sosnowcu. 

1. - ukazuj h: Krakn\ Je tom poezji p.l. „Miot 
n~d św!atem". 

192S-1930 - \ · 

1932 - ukazuj 

pióra". 
cścl „K 1nl! n 

Bohal r n -
trz Robol-

193 - '' p6Jnl z r echem Piwowarem pl&~e obraz 
cenl<'zne p • „Prot ta lat". 

1937 - uk ię powieś~ p.1 , s dla". 

1q3 - 1 rl"lcslące przeb wa w EPlgU, v r dowl ku 
p~lskiej e:nlgracJI robotoicz j. 

193~1145-b! n:.e udział w kampanii wrz nlov.eJ, pr:<e
bywa w oh zacJ1 J nt ckich v NI mczech, gdzie hral 
udział w organlzowa111u tcntru obozowego 

1945-l!HB - Jl!' t członkiem l<RN I v-m ni tr m Kultury 
i Sztuki, wybrany pnsl m na Sejm PRL. 

11-18 - pr ml ra ntukJ p.t. „Odwety". 

l.ł9 - preml ra sztuki p.t. , lemcy''. 

1950 - • roda Pnństwowa I stopni , odzna ony ord„. 
rem Sztoncfaru Pracy I Klasy. 

l'Sl - otrz muj ml dz\·nnr dow n rodc: „za utrwa-
lanie p ko1u ml zy nnrodeml''. 

1954 pre ml ro sztuki p.t. „.Juliusz th I". 

1955 - premiera sztuki p.l „Odwiedziny". 

195& - zn taje członki m lemi ckl J Akadt'mll Sztuk 
Pl knych. 

1'59 - premiera sz ukl p.t. „Pierwszy dzień woln et". 

1961 - premi ra sztuki p.t. „Smierł Guł>E'mator " 

1962, l icrp1cl'I - plsan: zm. rl w W rnawil!. 

Zet wił: J \P 
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Pomysł „Smierci Gubernatora" zawdzięczam 
opowiadaniu Leonida Andrejewa 1 pt. „Guber
nator'', napisanemu w roku 1906 i zaliczanemu 
w dorobku tego autora do utworów bliskich re
wolucyjnemu nurtowi ówczesnej literatury ro
syjskiej. Jednakże w sztuce mojej nie chodziło 
mi o prostą adaptację sceniczną tego opowiada
nia. Jest ona utworem samodzielnym i w całości 
bardzo różnym od noweli Andrejewa. Wziąłem 
z niej tylko sytuację „wyjściową„ i parę drob
nych fragmentów, niezbędnych do tego, co w 
utworze dramatycznym nazywa się „ekspozycją„. 
Wszystko, co w .. Smierci Gubernatora" dzieje 
się od polowy pierwszego aktu, a zwłaszcza w 
aktach: drugim i trzecim, rozwija się zupełnie 
inaczej, a nawet - powiedziałbym - „polemicz
nie" w stosunku do noweli Andrejewa. Dotyczy 
to zarówno fabuły, jak i problemu a także samej 
postaci głównego bohatera. 
Skazujący Gubernatora .,vox populi" działa '!" 

sferze instynktownego i powszechnego poczucia 
sprawiedliwości: za zbrodnię - kara, krew za 
krew. Jest to jeden z najstarszych mitów spo
łecznych, głucho odczuwalnych przez prostych 
ludzi. Przed tym „mitem" uginają się z pewnym 
zabobonnym respektem również ludzie moralnie 
obojętni lub nawet amoralni, z jakich składa się 
środo\\1sko Gubernatora, w nim również i jego 
własna rodzina. 

Gubernator jest człowiekiem osobiście odważ
nym i na swój sposób uczciwym, mocniej niż 
ludzie jego sfery odczuwa presję ludowego 
„mitu" sprawiedliwości, to skłania go do P'.ZY
jęcia niepisanego wyroku, Jaki wydala na mego 
bezimienna zbiorowość. 

Na takiej właśnie płaszczyźnie rozgrywa się 
sprawa w opowiadaniu Andrejewa, które kończy 
się zabiciem Gubernatora. 

Wprowadzając w mojej s1tuce postać Więźnia 
- rewolucjonisty. skonstruowałem inną. wolną 
od mitologii płaszcz~7nę problemu. Więzień 
widzi zbrodnię Gubcmatora w płaszczyźnie 
praw spolec7nyrh. " więc nie wyłącznie jako 
sprawę osobistej winy i osobistej odpowiedzial
ności moralnej jednostki. lecz jako przejav. 
walki klas społecznych (.,Nie o pana chodzi. 
skazany jest ś\\-iHt. do którego pan należy . klasa. 
której pan służy"). 

Gubernatorowi obce jest takie widzenie rzeczy . 
Upomina się on o „twarz" człowieka. o jego 
osobista odpowiedzialność moralną . którą sam 
gotów icst ponieść „z honorem". Lecz takie sta
wianie sprawy. choć samo w sobie jest uczciwe 
i godne szacunl{u. prowadzi do wniosku. że 
historia jest fatalnym łańcuchem nieuniknionych 
zbrodni, rodzących dall;Z<' kolejne zbrodnie-. 
Z . .Iudzkie~o" punktu widzenia zabójstwo Gu
bernatora jest przecież również w jaJ<imś stop
niu „zbrodnią". Innymi słowy. Gubernator jest 
dość bliski modnej dziś filozofii .,immanentnego 
zła historii„. Na rewolucję patrzy on równie~ 
jako na kolejne ogniwo wieczystego zła - i w 
tym włu§nie chce szukać .. alibi" dla swojej zbro
dni. jej cześciowego usprawiedliwienia 

Istotnym więc w mojej sztuce jest spór dwóch 
poglądÓ\\. na historię: jako fatalistycznego łań
cucha zbrodni i krzywd crai - jako walki spo
łecznej . walk i o coraz b<'lrdziej sprawiedliwy 
świat. który jest war1,;nkiem istnienia „sprawied
liwego" człowieka 

Gubernator zgodnie ze swoim rozumieniem hi
storii prae;nie „skazać Więźnia rewolucjonistę. 
przez uratowanie mu życia, na kolejne doświad
czenie mechanizmu „immanentnego zła". W jego 
wyobrażeniach heroiczna śmierć więfoia, pon ie -
s1ona w imię lepszego ~wiata, przyczyniłaby się 
do uh'l:ierdzenia w m&l'lach wiary w przyszłe 
przezwyciężenir zła . $wiadomy żołnierz rewo 
lucji potwierdziłby swoją śmiercią od kul plu
tonu egzekucyjnel{o tę prawdę o historii. która 
jPst obc;.i Gubernatorowi. sprzeczna z jego wy
obra7eniami. Do tego Gubernator usiłuje nie do
pu~cić. 

.,Przypadek" (wcale nie przypadkowy!) spra
wia. że Gubernatorowi nie powiódł się jego za
miar. Więzień ginie ~mincią żołnierza przedzie
rającego się do swoich !'zeregów. więc i w ten 
sposób potwierdza swoj!\ prawdę. pozbawi<'ljac 
Gubernatora tak pożądanc:go przez niego .. alibi". 



Il 

Co wii;ccj, z odv. ażnego i n swój sposób uczci
..., ego, gotowego ocipokutuwać s\'. 'ł winę czło
wiu a, Gub rnator taje si<; nngle „oszustem", 
tym, który się „\.ym1gnl" mrocznemu mitowi 
sprt.\\ icoll\ 'O,;ci. Jest to sylu cja o wiele dot
kliwsza niż ta, w jakiej Gubernator znajdował 
się popn:L"dnio, zmu!':za do gardzenia samym 
sooą. O ·uzało się, że „mil" spr wiedliwcj kary 
za kolejny ikt wiekuist go 7-łn może byc oszu
kany uak I dda inno idealistyczn;.i zas.ida filo
zoficzna czy moralnn). a plas:z.czy?.n1e tego milu 
można „uratować ho11or" i r(•wnocz śnic „zacho
wać fortunę·· ( goistyczn ży ie). 

Miarą upadku Gubernatora jest lo, że jedyną 
jego ostoją stają sic; ostritecrnic marni i posp0-
llci ludzie, z jakich ski da się jego rodzina. Ale 
nawet i oni odmawiają mu pomol'Y. B.ili się go 
i okazywali mu S\\Oj :z.tuczne ,,uczucia", dopóki 
był potężnym i p lnym łllnsku człowiekiem. Od
wracają się od nkgo. kiedy - spłaciwszy fał
szywą monetą swój „honorowy" dług wobt.:c spo
łeczenstwa - jest już tylko cieniem, strzępem 
człowieka, s&azancgo na czysto fizyczną egzy
stem·ję. 

Joi.sia odruchowo składająca swoją czcrwonri 
różę „przeciw'' wspanial) m \\'ic1\com, spi<: rzo
nym na rzekomej mogile Gubernatora, nic przy
puszcza nawet, że składa ją nad szczątkami 
prawdziwego, ludo•,„cgo bohatera. 

LEON Ic.RUCZKOWSKl 

'> Leonid AndreJew (1871-1910) - poczytny nle1Cdy6 
pisarz, kontynuator w llleratur:ze rosyjskiej tradycji 
prozatorskich Lwa Tołstoja I Dostojewi1klego, autor 
opowiadań Cm.In. „Opowlclc.-1 o siedmiu powles:r.o
nych", tłum. W. BronJeV1;Sklego) I utworów drama
tycznych. Twórczość Andrejcwa była bardzo popular
no w Polsce je. zcT.e przed pl rwuą wojn14 I w okre li' 
mlt:dzywojennym; dramat ,:ren, ktbrego biją po twa
rzy" byl grany w Teatrze Polskim w sezonie 1921/22, 
w tłumaczeniu .Tona Lechonia, retyserU Al. zetwero· 
wlc7a I dckoracjnch W. Drabika (przyp. aut.) 

I.eon Kruczkow1ki - t,itMatu.ra I polJtyka. 1971, T. 2. 
s. 388-3,1. PruJ ktv ko hUmr 

7 



LEON KRUCZKOWSKI 

ŚMIERĆ GUBERNATORA 
SZTUKA W 2 CZĘŚCIACH 

GUBERNATOR - HENRYK MARUSZCZYK GRABARZ 

ANNA MARIA - ELŻB I ET A TROJANOWSK A 
ZUZANNA - KRYSTYN A TWORKOWSKA 
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PREFEKT - AN TONI SŁOC I NSK I 
O. ANASTAZY - JERZY CZARSKI r 
ADIUTANT - JERZY GNIEWKOWSKI 

JOASIA 

GOŚCIE r 
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Prapremiera sztuki Leona Kn•czkowsk!ego „Smler~ 
Guhcrnatora" odbyła się w dniu 7 kwietnia 1961 roku 
w Teatrze Polskim w Wan:zaw!e, w inscenlzacjl Ka:rl
mierza Dejmka, ze scenograrlą Andrzeja Stopki. Rolę 
Gubernatora grał - Zdzisław Mrożewsk!, Wlęfnia -
August Kow:ilczyk . 

Inscenizacja Dejmka nle doczekała się uznania, 
przed,tawleniu propremlerowemu zarzucano, li ni" 
było stylowe, ~" rozminęło się z kameralną tonacją 
I wnikliwą psychologią s"tukl, wre8"cle, :Ł" ln ceniza
tor poszedł w kierunku wielkiego teatru romantycz
nego , pozbnw•oJąc sztuki: al·tualnego odnle!tlenła do 
wspó•czesno ci, nrnz adre'u geograrkzncgo, społecz
nego. 

23 rnaja 1na1 r. odbyła się na ti:pna premiera w Te
atrze Rnzmaltnścł we Wrocławiu, gdzie „Smlerć Gu
bernatora" reżyserował Ka7lm!erz Kut%, zaś sceno
grafię projeklnwat .Tanusz TartyUo. W przedstawieniu 
wrocławskim rnlę Gubernatora grał - Wiktor Groto
wicz, Wlętn!a - Ado!! Cbronlckł. Muzykę napisał Ry
szard Bukowski. 

Do inscenizacji uznanych I głośnych, do tej pory 
najdoskonalszych, naletało katowickie przedstawieni 
„Smiercl Gubernatora" w lnsceni7acjl l rdyserl! Je
rzego Jarockiego, w Teatrze Stq&klm Im. St. Wyspiań
skiego, w dniu 27 maja 1961 roku. Rolę Gubernatora 
kreował w tym przedstawieniu - Jerry Kal!.ttewskJ, 
Wlężnla - Bolesław Smela. Scenograrię I kostiumy 
zaprojektował Wiesław I.ange, mu%ykę napisał Woj
ciech KUar 

Jerzy Jarocki nadał przedstawieniu bardzo ostre 
tempo, wprowadzU nowoczesne środki aktorskie I za
adresował całą wymowę sceniczną sztuki do wspól
czesno~cł. uwz&lędnlajqc społeczne I polityczne doli
w!adczenle widowni. 

Kolejna premiera miała miejsce w dniu 4 czerwc 
1961 r. w Teatrze KameralnTm w Krakowie, w rety
seril Władysława Krzemińskiego, ze scenografill An
drzeja Cybulski~go. Cubernatore grał - Kazimierz Fa
bisiak, Więźnia - Wiktor Sadecki. 

W 196! roku głośna była także Inscenizacja telewi
zyjna „Smiercl Gubernatora" - Adama Hanuszkie
wicza. w sp<'ktaklu TV w roił Gubernatora wystqpll -
Zdzislew Mrożewskl, Wlężnla grat - Adam Hanusz
kiewicz. 

Teatr Wybrzeża w Gdańsku-Sopocie wystnwlł „Smlerć 
Gubernatora" w dniu 12 wneśnla 1964 r. w reżyseril 
Kazimierze Brauna, ze scenograllq All Bunscha. W tym 
przeclstaw!eniu Gubernatora grai - Tadeusz Gwiaz
dowski, Wlęfola - Stanlslaw Michalik. 

I 
I 
I 
I 

Ó 
T tr im. L 1<ruc7kowsklego wy-

W Zielonej G rz e~trC"nP .,.: dniu 30 patdzlernlka 
stawił glo ną int~ik 1t 1 re.tv•erii Jerzego Hoffmana. 
1969 r. w In cf'n zac · . liński wlę:Łnia -Jerzy 
Gul ernatnra ,;ral \ Ry zarcl c~~~ zeriona Anctr:zejew· 
Glapa: opracow:m e muzy wl kiego. Jerzy 
sl<iego, choreografia Conr~1a .~r~f„m ee Smiercl Gu
ttnrrmann poszedł za sugcs ą, 1 · - ·"del barwn!l 
herr a•ora" jest Ameryka południowa ' 
dokumentacj'= tej loknllzacJi i;eograrlcznej. 

w kwietniu t~7~ r. na1now•z:ą z prem~er ieS~ie~~ 1 

c;uhe;natora" dal Tralr Bał\&l<'la s~~n1;~~af~~ Daniel; 

~{;~~~ z"~~~':a cfn~!~~~~n:;; perkusyjne) Wacław~ 
Kozlo~•,skiego, z piosenkami I , . zka ntugona I w jeg 
wyknnanlu. 

ł t k" jako sen Gubernatora 
Kajzar pnlraktowa sz u " dzl lenia groteski, 

0 nlewinnok!. PoelYka snu, ~ wn • t 
cl rormacjl okazale się małn nosna. Rolę Guberna ora 
<!rai J62rf Dietl. 

Smlerć Gubernatora" odniosła wl~l~.~~~~~s~wp~~ 
sc'~nach zagranicznych: Te~tr K.~m3[; or~esta w dnlu 
dze wvstawU sztuk«: w re ysen roku gr~~o ją w Za-
IG listopada 1961 r. W tym samym • j 
grzeblu l Nowym Sadzie, w 1962 r. w Skop e. 

Roman szydłowski podaje ~ ~ej :s\!~~e Gubeę~:: 
turgla L Kruczlrnwsk!ego , Le „ m 6-

~~a" hyla Juf r6MwCniheAżTw ~B~~~~!w~~fe~~Y~~ g~e-
bach w teatrze • • 
m!ery nie doszło". 

L~-
PIE. 
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STEFAN TREUGUTT 

„Sztuka „Smierć Gubernatora" nie ma 
jak w. kazuje autor, „określonej lokalizacj~ 
geograficzno-fizycznej". Można rzec wię
cej, że oto ta najbardziej powikłana ze 
sztuk Kruczkowskiego - a i najbardziej 
problemowo intrygująca - nie ma także 
określonej ściśle lokalizacji „ideologicz
nej'', jaką miały wszystkie dotychczaso\\'e 
sztuki. To bez wątpienia najbardziej uni
wersalny dramat postaw moralnych, jaki 
Kruczkowski zdążył napisać. Uniwersalny 
w tym sensie, że pytanie o racje w)adzy, 
o gwałt władzy, i nad podlegającymi jeJ -
i nad wykonującymi władzę - postawione 
jest jednocześnie z pytaniem o prawo do 
buntu, z pytaniem o to, jaką z kolei wła
dzę nad umysłem, uczuciem i działaniem 
człowieka sprawuje owo „prawo do bun
tu". Jest w 1 ej sztuce i rewolucja i rewo
lucjoniści, ale je t problem buntu posta
wiony jes?:cze inaczej, humanistycznie, 
bardziej generalnie, niż sprezentowanie 
chęc~ bum u ludzi pokrzywdzonych. O pra-

wo do buntu pyta Gubernator, on przed
tawiciel władzy. O prawo do buntu prze

ciw sobie i swoim". 
( ... ) „Gubernator przyjął wyrok na sie

bie tak samo, jak wydał wyrok na rewolu
cjonistę, którego poszedł odwiedzić w noc 
przed egzekucją. Skazany do skazanego, 
władza do buntownika. W ich rozmowie 
obnazają się „straszne wnętrzności wła
dzy" i buntu, praw nadosobowych, które 
rządzą naszym postępowaniem. Rządzą 
naszymi rękami. Gubernator i więz1en 
próbują oszukać los: Gubernator proponu
je więźniowi wolność, więzień się zgadza 
i ginie. Ginie przypadkiem, równym przy
padkiem Gubernator zyskuje niezwykłą 
szansę ocalenia: może wymienić swą oso
bowość na jakąś inną, za niego z wyroku 
zginął - właśnie przypadkiem - ktoś in
ny. Los jednak nie da się oszukać, dramat 
zmienia się w groteskową przebierankę, 
w zmianę kostiumu - nie osobowości..." 

Stefan TreuguU - Fundament dramatycmy 
sztuk Kruczkowskiego. Teatr, 23. 1964. s. 11-12. 

ROMAN SZYDŁOWSKI -

„$mierć Gubernatora" jest sztuką zaa
dresowaną bardzo precyzyjnie, mimo, że 
jej tezy są z lekka zaszyfrowane. Ale ten 
szyfr jest bardzo przejrzysty i łatwo czy
telny. Jest to sztuka pisana przez komu
nistę dla komunistów, ostrzeżenie przed 
demoralizacją władzy. Nie ma „imma
nentnego zła", jeśli zmiana ekipy rządzą
cej oznaczać będzie nie tylko zastąpienie 
jednych gubernatorów przez innych, lecz 
także zastąpienie niemoralnego porządku 
społecznego, opartego na przemocy, wyzy
sku i krzywdzie - władzą ludu i dla ludu. 
Jest jedna niewielka kwestia w „Śmierci 

13 
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Gubernatora", któr j nie dostrz gli kry
tycy. Nie wypunktO\\alv j j leż dość moc
no inscenizacje tej sztuki. W scenie w pi
,,·iarni na przedmieściu, pod koniec pierw
szego aktu, mó\'>'i najbardziej świadom~' 
robotnik, o którym s2piccl donosi Guber
natorowi, że jest najniebezpieczniejszy : 

Krew za krew można bez końca. Ale co 
z tego towarzyre? $wiat trzeba zmienić. 
Władzę w su:oje ręce! I pilnować, żeby 
się nigdy nie odernala od ludi1. 

Tych słów nie mógł napisać zwolennik 
teorii „immanentnego zła", czy uniwersal
nej koncepcji dramatu postaw moralnych. 
generalnie pojętej chęci buntu ludzi po
krzywdzonych. To pisał świadomy komu
nista, który poznał „straszne wnętrzności 
władzy" przed rewolucją i po rewolucji 
i nie chciał się z nimi pogodzić". 

Roman Szydłow kl - flramaturitła Leona Kru
czkowskiego. Kraków 1972. s. 252-253. 

Zespól 
aktorski 
w czasie 

jednej 
z pierwszych 

. prób 
„Smierci 

Gubernalora" 
(od prawej) 

Hanna 
Go!ębiowska, 

Boeusław 
Weil, 

Elibiela 
~Jrojanowska, 

Henryk 
Maruszczyk, 
Małgorzala 

Sz!achla, 
Antoni 

Słociński 
- reżyser, 

Barbara 
Sokołowska. 

Irena 
Romańska, 
Mieczysław 
Franaszek, 

Włodzimierz 
Figura, 

C\lr bierze 
ud•l~łu 

u• pn.Ml. 1a~ 
11'icnlu) 

Anrzej 
Ho/aj, 
Jerzy 

Czarski. 

1 ii 



Zaatępca Dyrektora: MfECZJSŁAW CZECH 

Zespól AdmlnlJltracyJny 

Główny Księgowy: 
Tadeusz Kuszej 

Dział Upowszechniania Teatru: 
Aleksandra Krzemińska 
i\l'.arla 3rzybowska 
Mirosława Orczyk 

Dzial Ogólny: 
Maria Misiaszek 
Wanda Trzcionka 

Dział Gospodarczy: 
Janusz Frey 

Dział Zaopatrzenia: 
Irena Szczepańska 

Zespól Techniczny 

Kierownik Techniczny: 
Jerzy Kotule 

Brygadierzy Sceny: 
Andrzej Górski 
Marian Robak 

Dtwięk i światło: 

Rekwizytor: 

Maciej Kędzierski 
Marian Dąbek 
Jacek Gawroński 

Marle Marcinkow.Ji:a 

Pracownia Krawiecka Męska: 
Adam Szymafułld 
Stanisław Kawecki 

Pracownia Krawiecka Damska: 
Halina Rostowska 
Janina Stępień 

Pracownia Perukarska: 
Zofia Segda 
Urszula Bujarska 

Pomoc Krawiecka: 
Janina Zientara 
Janina Kurdziel 
Alina Kornobis 

Praco\l.'TI!a Stolarska: 
Jan Ciszowsld 
Stanisław Mania.ra 

PRO.TFKT SCENOGRAFII - ALICJA KURYŁO 



Cena 3 zł 

Przedsprzedaż biletów w Karie Teatru 

to QOdzinach od 12-18 

Dział Upowszechniania Teatru 
i Ka.aa biletou;a 

Centrala 

66-11-27 

66-04-94 




