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Sztukę tę, sam jej pomysł, zawdzięczam opowia
daniu Leonida Andrejewa pt. Gubernator (1906). Nie 
jest ona jednak prostą adaptacją sceniczną tego opo
wiadania, lecz utworem samodzielnym i w całości bar
dzo różnym od tamtego. Wziąłem z Andrejewa wła
ściwie tylko sytuację „wyjściową" i parę drobnych 
fargmentów ekspozycji, zamykającej się w pierw
szych pięciu scenach aktu I. Wszystko, co następuje 

potem, zwłaszcza w aktach II i III, rozwija się zupeł
nie inaczej, a nawet - powiedziałbym - „polemicz
nie" w stosunku do noweli Andrejewa. Dotyczy to za
równo fabuły, jak i problemu, a także samej postaci 
głównego bohatera. Wreszcie, w przeciwieństwie do 
noweli, sztuka moja nie posiada określonej lokalizacji 
geograficzno-historycznej. 

LEON KRUCZKOWSKI 
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LEON KRUCZKOWSKI 

O DRAMATURGII 
„ .Weźmy pewien motyw sytuacyjny, który jest bar

dzo częsty w dorobku dramaturgii świ atowej na prze
strzeni setek lat, aż do najnowsze j - motyw sytuacji 
„bohaterskiej". Mam na myśli sytuacje; człowieka, któ 
ry w imię i na rzecz jakiejś nadrzędnej idei, w którą 
wierzy, poświęca swoje życie , swoje szczęście, swoje 
takie czy inne osobiste w alory, które są dla niego 
cenne. 

Jak przełożyć ten mot yw sytu atji bohaterskiej na 
nasze czasy, na nasze warunki, to znaczy - używając 

naszej potocznej formuły -- jak przełożyć ją na język 

literacki kraju budującego socjalizm? Mówi się u nas 
nieraz o bohaterstwie pracy, o bohaterach pracy, o sa
mej pracy jako bohaterze współcze snej socjalistyczne j 
literatury. Łatwo jednak dostrzec, że mamy tu do czy
nienia ze zjawiskiem, które nic mieści sic; w tych 
konwencjach widzenia świata, do jakich przywykliśmy, 
w jakich się wychowaliśmy i w jakich akceptujemy 
tyle starych utworów operujących formułą „sytuacji 
bohate rskiej". I nie tylko akceptujemy stare utwory; 
ileż to tęgich utworów literackich (także dramatycz
nych) powstało u nas po wojnic , choćby o ludziach 
naszego ruchu oporu, dających życie w walec z oku
pantem! 

Tymczasem bohater naszych czasów powinien być 
bohaterem, który nic ginie, ale żyje, który ma ży ć. 

i którego bohaterstwo polega m.in . na codziennych 
wysiłkach i wyrzeczeniach w imię budowy lepszego 
ustroju, w imię socjalizmu. Chodzi więc o rzecz naj
trudniejszą, bo zupełnie nowq, nieobecną w zespole 
odziedziczonych przez nas konwencji literackich: 
o znalezienie klucza do tego nowego typu bohater
stwa, bohaterstwa pracy, aby stało się ono przekony
wające jako materiał, jako tworzywo w rękach dra
maturga. I widocznie r zecz cała polega na tym, że tego 
odkrywczego klucza nie potrafiliśmy dotąd znaleźć.. 

Z kole i inny przykład. Weźmy dla odmiany nic 
motyw sytuacyjny, lecz pos ta ć sce niczną. Weźmy po
s tać dyry gen ta gospodarczego, dobrze znaną z tca tru 
XIX-wiecznego, a nawe t XX- wi L·Cznego. Znam y po-

stać d,vrygenta gospodarczego w sensie kapitalistycz
nym , fabrykanta, rekina przemysłowego, jakiegoś 
,J e \ iatańczyka" . Ta postać występuje w bardzo wielu 
dobrych sztukach . 

A jak wygląda ten „dyrygent" w warunkach na
szych, socjalistycznych '? Będz ie to jakiś dyrektor cen
tralnego zarządu czy zj ednoczenia przemysłowgco bl· 
po prostu wielkiej fabryki. Porównując te dwie postaci 
w idzimy, że ta pierwsza jest niesłychanie krwista , 
malownicza, bo to jest człowiek , w którego ręku leży 
peł na decyzja w stosunku do setek ludzi, którzy pra
cuj ą w jego własnym w arsztacie . Tymczasem nasz 
„dyryge nt" jest człowiekie m, który nie może działać 
na zasadzie „władcy" , który pracuje zawsze w ramach 
j a ki egoś kolektywu. 

Nie chodzi o to , byśmy l t;sknili do tamtego pierw
szego, a chcieli zlikwidować tego drugiego, ale patrząc 
na obu oczyma dramaturgów, widzimy, że tamtem jcs: 
postacią „suwerenną" człowieka, zdolne go własną in„ 
dywidualną wolą tworzyć konflikty w całym tego sło
wa znaczeniu, a te n dru gi jest c złowiekiem, który te ż 
oczy wi~cie może przeżywać okr1o• ś lone konflikty, ak 
przecie ż skala tych możliwości dramatycznych, jakie 

. tkwią w jednej i drugie j pos ta ci, jest dosyć nieporów

nywalna. 

I znowu zachodzi konie czność znalezienia klucza do 
tego nowego typu dyr ygenta gospodarczego, który je st 
j akimś elementem naszego ż~· cia tak, jak tamten był 
elcm ,ntem dawnego ży cia . Rzecz w tym, aby te n 
„nasz' ' był w naszych dramatach postacią scenicz ną . 
równic żyvvą , jak tyle postaci fabrykantów w dawnej 
dramaturgii. Zadanie to ni e jest łatwe. 

Przykładów można by wyliczyć znacznie więcej. 
Mówię po prostu o pewnych konwe ncjach, nic czysto 
formalnych, ciasno warsztatowych, bo te łatwo zmie 
nić, łatwo stosunkowo wyskoczyć z jednych , a wsko
czyć w drugie . Al lu chodzi o konwencje w gł ębszym 
znacze niu, o konwC' ncjc widze nia świata, filozoficzne , 
idcologiczn , o znalezienie now ych, które by umożli
wiły dostrzegani e tego całego żywiołu dramatycznego, 
jaki jest n ie wqtpliwic w naszym współczesnym życiu. 

Decydować będzie znalezienie tych kluczy, które 
nam pozwolą otwierać współczesne życie, ludzi, sytua
cje, i znajdować równowartościowe odpowiedniki tych 
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sytuacji i tych żywych postaci scenicznych , które zna
my i pamiętamy z dobrej dramaturgii przeszłości. 

Fragmenty wypuwicdzi na konfe
·rencji. dramaturgów _organizuwancj 

pr.zez ZG Związku Literatów Po!
slcich, która odbyła się w dn . .5-G 

marca 19Gl r. 

LEON KRUCZKOWSKI 

O KRYTYCE 
Myślę, że nie jest właściwą rze czą określa ć: s tosu

ne k autorów do kry tyki słowami , które są raczej przy 
datne dla określania naszych uczuć np. wobec kl e iku 
owsianego lub zrazów po pobku. Proponuj ę , abyśmy 

w odniesieniu do krytyki słowa „lubić", „n ic lubić", 

zastępowali słowami ,,szanować", „nic szanować". so
biście sza n u j ę krytykę zarówno kiedy chwali jak 
i kiedy gani , pod wa runkiem, że j edno i drugie robi -
po pierwsze: w sposób uzasad nion y argumentami 
i z pełną odpowiedzialnością za każdy osąd , µo drugie: 
z pewną niewielką bodaj dozą wątpliwości, czy aby 
każdy z orzeczonych sądów - zwłaszcza negatyw
nych! - jest lub okaże się słusz ny. Krop łka takiego 
sceptycyzmu przydałaby się zawsze w atrame ncie spły
wającym z pióra recenzenta , zwłaszcza j eż li to pióro 
je st „wieczne". Sama historia krytyki i je j niL·zliczo
nych omyłek powinna skłaniać do takie j ostrożności. 

Nie szanuję natomiast krytyki, opartej 
a p r i or i na założ niu, że krytyk jest „z natury 
rzeczy" mądrzejszy od autora , ż więcej niż on wie 
o tematyce i problematyce utworu , a na wet o wycinku 
życia, przedstawionym w utworze . Podziwiam zaw .. ze , 
ale nie pochwalam nigdy tej szczcgóln j pewności 

siebie , z jaką niektórzy recczcnci teatralni przechadza
j ą się po coraz to innych faktograficznych i zagadnic
niowych obszarach nie tylko naszego życia i nic tylko 
naszego czasu, podczas kie dy tzw. autor Lalcdwie raz 
na pewien okres zdobywa si<; na jaki - takie poz nanie 
jednego. Ale skakanie przez płotki nie jes t najlepszym 
sposobem chodzenia po ziemi. Pewna ekwilibrystyka 
duchowa jest nieuniknionym elementem pracy reccn-
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zentów, zgódźmy się jednak, że jej nadmierna ruch
liwość nie sprzyja gruntowniejszemu poznawaniu 
rzeczywistości, także rzeczywistości artystycznej. 

N ie sza n u j ę również krytyki, jeśli krytyk, 
stawiając wysokie wymagania autorowi, równie wyso
kich nie stawia, w swoim zakresie, samemu sobie. Do
tyczy to wszystkich składników, niezbędnych dla od
bioru dzieła sztuki: intelektu, wrażliwości uczuciowej, 
wyobrażni, a przede wszystkim wiedzy o człowieku 

i społeczeństwie. Oczywiście, bywają sytuacje, kiedy 
krytyk we wszystkich tych elementach, albo w nie
których z nich , góruje nad autorem. Dać czy nie dać 
odczuć taką przewagę w recenzji, to już sprawa cha
rakteru i mądrości krytyka, sprawa gatunku czło

wieka. Najłatwiej będzie dać odczuć. Nie potrze
buję dodawać, że i w tym wypadku najłatwiejsze nie 
będzie najbardziej godne szacunku. 

„Teatr" nr 8, 15-30 IV 1956 r. 

Dramaturgia 
Kruczkowskiego 

KRZYSZTOF WOLICKI: 

Leon Kruczkowski zmarł przewcześnie, nie zakoń
czywszy pracy: pozostawił kilkanaście kartek nowego 
dramatu. Fakt ten potraktujemy jednak raczej jako 
symbol niż dowód: niemożność dopełnienia i zamknię
cia tkwiła bowiem w istocie tego pisarstwa, wywo
dziła się z postawy autora. Zwano go często ideolo
gie m . W tym, co pisał, nie okazywał się jednak posia
dacze m gotowej mozaiki świata, właścicielem szyfru 
pozwalającego gromadzone doświadczenia i doznania 
w mozaikę taką wpasować. Może raczej budował ją 

mozolnie, według planu nie gotowego jeszcze, rozwija
jącego się w trakcie pracy, nieraz przeto zakładającego 
sprzeczności. Chyba jednak w plan ten wierzył. Wy
wodził go z własnego życia. 
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Nic był ideologiem, natomiast: pisarwm-politykil'rn . 
Jeśli chcecie, politykiem-pisarzem, gdyż kolejność nic 
odgrywała tu żadne j stałej roli; decyduj e łącznik, ko
jarzący obie funkcje i nie dopuszczający rozdziału 

I jako pisarz, i j ako polityk korzys tał Kruczko\ ski 
z tego samego tworzywa, wybór pisarski traktował 

jako wybór polityczny i odwrotnie . O ile jednak pisarz 
poszukiwał sensu , polityk szukał uzasadni nia, cza
sem - usprawicdliwiPnia. W twórczości Leona Krue;.
kowskiego odnajdujemy przeto napięci <' , które stanowi 
o je j wartości: dążenie do pogodzenia, do nigdy nic: 
osiągalnego wewnętnnego poj d nania. I może wł.:iści

we jest zaznaczyć tutaj, jak bardzo własny okazał się 
w końcu okruch mozaiki ułożony przez tego realistę 

i jak zamknięta w kręgu własny ch do znai1 jest ta dra
maturgia, tak podobno agitacyjna. 

JÓZEF KELERA: 

śmiercią Leona Kru czkowsk it:;,(o zos tało osta tcC'zniv 
zamkni<; tc powoj c· nnc sic d0m nastolcciv polskiej drn
maturgii. Jest wycin k ic> m historii , któr ' można już 

dzisiaj bez trudu i chyba bez omyłki „per i odyzować" 

dzielić na etapy i podokrl'sy, jakże różne, jakże od
rębne ! Artystyczni e odrębne tak dalcc • - w drama
turgii właśnie widać to jaskrawie j niż w proz ie, os tr1.c j 
nawet niż w poezji - że wręc 1. znaczon · nazwiskam i 
zupełnie różnych pisarzy. Szaniawski, ZawiC' ski , Tlo
łuj, Otwinowski , \Nażyk - to etap pierwszy . ' rus z
czyński, Lutowsk i, Brandstae tt ' r, Mali szc vvski, Kor
celli - e tap drugi. Broszkiewicz, Mrożek , Róż \ icz, 
Grochowiak - e tap trzeci. Trudno tu znaleźć jak i 'Ś 
związki, ciągłość, wspólny mianownik. T n wyj ątkow .> 

pokawałkowany obraz naszej powojennej dramaturgi i 
może si<; wydać zastanawi ający , nawe t przy pc łnC' .i 

świadomości prz obrażc i"l naszego życia , zm ie nnyc h 
kolei losu lit ratur.v i katru. 

Wspóln m ianownik dla dram a tur 0 ii t: cl! lal 
tworzy bodajże jedynie twórczość Kruczkowski e o. 
Obecna na każdym z e tapów i dla każdego \ ja 
kimś stopniu repreze ntatywna; obe cna nic w se nsie 
zewnętrznym tylko, czy koniunkturalnym, ale w sensie 
moralnego ideowego współuczestnictwa. Obecna 
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także w sensie współuczestnictwa czysto artystycznego. 
Ta dramaturgia, świadomie raczej tradycyjna, daleka 
te ndencjom awangardowym, całą swą uwagq skupia
ic1ca na treściach ideowych, nie na poszukiwaniach 
forrn <1 lnych - przechodzi wraz z teatrem cwolucjq ar
tystycmą mniej może jaskrawą, ale nie mniej - a kto 
wie, czy nic bardziej - charakterystyczną . Właśnie 

dlatego, Ż<' tu na pewno nic jest ona wyn ik ie m mody, 
zmif..n nyrli koniunktur czy owczego pędu, lecz prm d c> 
ws1.:st ki m wyran •m S7.L·rszl'j l' WOluc ji myśli ... 

Dr2!l1 ;; turgia współczesna nic jest szkołą, nic jest 
stylem, nic· j est poetyką . L iczy s i ę w niej jako odręb
na, swoista wartoś C:: artystyczna i Bre cht. i Ionesco , 
i Lirr .nmatt i 1\rthur Miller, i .Jean Genet. Drama
turgia współczesna istniej<' jednak nie t ylko w fo r 
malnym se n ·iC' pnypisania do chronolog ii : zakr s fak 
tó w lite rackich, które obejmujem dzi. iaj tą nazw· . 
rozpoznaj c•my raczej bez trudu. Na jakiej zasadzie" 

Myśle . że na zasadzie tematu, w najszerszym t go 
słowa poj ciu. ściślej: kręgu tematów i problemów 
które są wspólne wszystkim wybitnym dziełom dra
maturgii po roku 1945. ów krąg problemów mieśc i 

si<; całkowicie w te j sfcrzr myśli współczesnej, którą 
nazwać można „filozofią człowieka". Jest to ta fc r a 
myśli, która kży na styku różnych dyscyplin: ocjo
logii, psychologii, etyki, teorii wartości. W tej sfcrz 
or.;niskujc się przcciC'ż cała współczesna dramaturgia . 
I w tym jej siła . 

Jps t to potężna sfera przyciągania. Sfera aute ntycz
n j problematyki naszych czasów. Ciąży też ku niej 
od paru lat, w sposób logiczny i nieodparty, współ
czes na dramaturgia polska, którą współtworzył L eon 
Kruczkowski do os tatnich s wych dni. Nie zd~·stanso

wany przez epok~ i t ylko pozornie cklekt ' Cz ny ja ·o 
artysta. 

Nie wielu mamy w Polsce pisarzy j go pokol ·nia, 
nawe t wybitnych i uznanych, o których z czystym su
miC'niem można by powi0dzicć to sa mo. 
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Leon Kruczkowski :: Erwinem A.rerem na próbie 
„Pierwszego dnia wolności", r. 1960 
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Trzeba się podporządkować i przyznać do wi
ny. Trzeba żyć w „niewygodzie". Ta cela, 
którą nazywano „niewygodą" cdróżniała się oi 
innych pomysłowymi wymiarami. Nie była do3ć 
wysoka, :l.eby można było w niej stać, ale też 
nie dość szeroka, żeby leżeć. Należało przybrać 
utrudnioną pozycję, żyć na przekątni; sen był 
< padkiem, czuwanie przykucni~ciem. Ten prosty 
wynalazek był genialny, a mówiąc to, ważę 
słowa. Codziennie, na skutek niezmiennego 
przymusu od którego sztywniało ciało, skazany 
uświadamiał sobie, że jest winien; niewinnośf· 
polega na tym, że można się radośnie wyciągnąć. 
Czy można było żyć w tych celach i by..: nie
winn;ym? Nieprawdopodobne, wysoce niepraw
dopodobne. Nie chcę zastanawiać się ani przez 
chwilę nad hipotezą, że niewinnoś·~ może być: 
doprowadzona do stanu, kiedy musi żyć garbata. 
Zr sztą nie możemy stwierdzić niewinności ni
kogo, gdy na pewno możemy stwierdzić winę 
wszystkich. Każdy człowiek świadczy o zbrodni 
wszystkich innych, oto moja wiara i moja 
nadzieja. 

ALBERT CAMUS 
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Leon Kruczkowski na próbie genc rri l.nej „Niemcri111". 

Krakń1P 1949 r. 
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• 
Smierć gubernatora 

PRAWDZIWA TRAGEDIA 
WSPÓŁCZESNA 

Dramaturgię Smierci gubernatora można by nazwać 
właściwie perypatetyczną. Perypatetyka, jak wiadomo, 
była sposobem nauczania i pobierania wiedzy na zbio
rowych przechadzkach, a więc wspólnym, zbiorowym 
szukaniem prawdy. Perypatetyka Gubernatora jest 
wszakże samotna. Jest od początku do końca prze
chadzką - to określenie, jedynie właściwe dla realnej 
czynności, tak dalece jest przecież niewspółmierne wo
bec jej istoty, że i w tym tkwi jakiś tragizm bezrad
ności - jest więc, pozostawmy to słowo, przechadzką 
w peszukiwaniu straconego człowieczeństwa . 

Przechadzka. Ale Gubernator nie spaceruje. Guber
nator kroczy. Krok gubernatorski.. „Idzie, jakby był 

sam na świecie!" . „ 

Przechadzki gubernatora wprowadzają następstwo 

odn;bnych i lużnych poniekąd obrazów, niczym wojaże 
Kordiana po Europie i jego szkoła życia w kolejnych 
przygodach . Podkreślmy to: ta konstrukcja bliższa jest 
niewątpliwie wzorom dramatu romantycznego niż 

wzorom brech to wskim, z których Kruczkowski w za
sadzie nie korzysta. Kontrastowa zmiana tonacji, 
zmiana stylu i wręcz rzeczywistości scenicznej, rysuje 
s ię najostrze j w przejściu od sceny w salonie do sce ny 
w piwiarni. Inna rzeczywistość socjalna, ale także 

inna zgoła rzeczywistość estetyczna. Scena w salonie 
zawiera elementy nieomalże kreacyjne ; scena w pi
wiarni to „sąd narodu" nad „wielkim zbrodniarze m", 
coś chyba w zamyśle ze scen ludu przy koronacji 
w Kordianie, obraz zresztą ludu jako takiego, ale obraz 
ilustracyjny, rodzajowy ... 

Sąd narodu musiał wypaść surowo. Gubernator 
szuka jednak uparcie kogoś, kto dostrzegłby w nim, 
mimo wszystko prywatną osobę, człowieka . Znajduje 
dwoje współczujących, choć nic pobłażliwych: ogrod
nika 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 

tutaj, jak bardzo przykry dysonans, łzawa nuta senty
mentalna, chwilami nieomal ckliwość„. 
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Właściwy dramat nic rozstrzyga się wszakże , na 
szczęście, w kategoriach se ntyme ntalnych: jego właści
wy finał to przecież ni c sce na na cme ntarzu. zbędna, 

łzawa, jałowa. Gubernator szuka nie tylko drog i po
wrotu do swej prywatn ·j i l u rl;,:kiej osobowo ści: szuka 
także - jako Guberna tor i ,.wielki zbodniarz" - mo
ralnego alibi. ó w ,.wielki zbrod niarz" - tłumaczy 

i zapowiada s ce nę więzienną Na rrator - „ktoś po
tężny, ale wPwnętrzni (' wy zi<;hiony, ehcr jak ki c· l i ~ z 

kiem w ódki ro zgrza ć: si <.: w k oi1cu myśl4 . że jeg o zbrnd
nia je st t ylko jednym z ogn iw w ie kuistego ła 1'1cucha. 

którego żadna sih nic' zdejmie z losów człowieka". 

Moralnym alibi Gube rnatora ma być więc teoria im
manentne j zbrodni czości władzy. Teoria zbrodni jako 
n ieusuwalnego atrybutu spo łecznych losów ludzkości„. 

.Jest w rozmowie G uhc r na tora z Wi żn ic'm sce m1 
bardzo wypunktowa na p nez a utora. Mowa o scenic 
z pła szczem, o tej za skakuj ącej znowu, nic spotykanC' i 
dotąd u Kruczkowski go j:'ko św i a domy chwyt prze 
bie rance teatralnej , k iedy Gubernator u czy Więźni a 

swojego kroku, odziewa go staranni e troskliwie 
w swój płaszcz gubernatorski . Motywacja sytuacyjna 
(iżby Więziei1 mógł w y j.(t'· ni0rozpoznany) jest tu za
ledwie wierzchnią warstw ą i gdyb tylko o n i ą cho
dziło, można by tę s ce n ę is totn ie „puści ć luzem". Cho
dzi jednak o coś wi c; cc'j. Ow phl szcz gubern atorski. 
pod którym znikn<!ł prywatny człowiek ze swym pry
watnym sumieni em to prze cież znak rozpoznawczy . 
ksztait w idomy w ; obcowa!1er.;o instrumc ntu władzy: 
to godło władzy - tej właśni e . o której GubNnator 
sądzi czy pragnie sądzić , że jest i musi być zbrod n icza 
ze swej istoty. Ten s w ó j iJ!a szcz narzu ca Gub~rnator 

Więżniowi, przC'ka zuj mu .e:o , j ak p alcczk w histo 
ry cznej sztafec ie i czy n i to z o .r.;romną sat y:-;fakcj::i : 
wprost smakuje każdy krok. każdy ruch \~T i1; ż ni a 

w płaszczu gubernatorski m . Więzicó w ro 1 i G uber 
n a tora. Przymiarka władzy . Zadatek moralnego re
wanżu Gubernatora.. Gube rnator p otwi<''r dza swoje, 
alibi, a przynajmnic'j tak m u s i ę wydaj<'. 

T o jest (w tekś c i e) znakomity i prawdziwie wspó ł 

czesny te a tr. Teatralizacja absolutnie funkcjonalna : 
działanie , które jest skondensowanym se nse m i formą 

sceniczną. Oto do czego doszedł w swej ostatn i j 
sztuce autor Odwet6w„. 

śmierć i pogrzeb Więźnia w roli Gubernatora. 
w jego gubernatorskim płaszczu, rozerwanym na strzę-
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py, przywracajq cudem Gubernatorowi j ego utracon<! 
prywatną osobowo~ć. Tak Sc~dzi Gubernator .. Jest na
r eszcie człowiekiem bez płaszcza! Scena rodzinna 
w trzecim akcie - właściwy Iinał - - rozbija na okru
chy to ostatnie złudzenie. Sporn pewnej granicy spo
łecznej alienacji, która przybrała postać zbrodni, po
wrót jest dla jednostki niemożliwy. Dawno już Gu
b rnator istniał tylko w s w oje j roli, tylko w swoim 
płaszczu. Bez tej roli, bez tego płaszcza n i istni e -
j c, c hoć is tnieje fi zycznie. Nie istnieje dla najbliższej 
nawd rodziny. Pog r ze b, choć fi kcy jny, był zara ze m 
autentyczny. Po pogr zebie u p ostaciowanej „roli" i jej 
insygniów - szcząlkćn pł aszcza - nic już rzeczy
wiście ni c pozostało. Człowiek bowie m umarł d awno. 

„Dlaczego wy milczycie, wszyscy milczycie'? Prze
ci e ż n ic powil•działcm nic strasznego„. ( ... )Anno Mario! 
Dzic•ci ! Przecież nic· pójdG sic; położyć tam, pod l<; 
g6r 4 k wi a tów.„" . 

To t ż jes t oce na ro d;:inna! Ale już b c:z analogii 
w m ieszcza fiski m d ra m acie. Ana log iq mógłby być ra

czej ślepy K ról Edyp, op uszczający swoje Teby. Krucz
kows ki znalazł na kon ie c drogę do prawdziwej tra
ge dii wspólnes n ·.i , k tórej szukał długo i w ytrwale„ 
uporczywi e . 

.Jri::.l'f Kdcru: „ Kru c:::kowskicuo for
m)/ clranrnt.yczn c", „Dia.log" nr 1:!, 

1U6:! r. 
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W WALCE Z DETERMINIZMEM 

Prawdą jest to, co upras::cza świat. 

Saint-Exupćry 

Smierć gubernatora potraktujemy jako kontynuację 
pytania, kończącego Pierw.~zy clzie-ń wolności: czy Jan 
jest jeszcze Janem? Nastqpne pytanie brzmiałoby, 

oczywiście: za co jeszcze Jan jest odpowiedzialny? 
Smierć gubernatora to właśnie pytanie podejmuje. 

Wewnętrzne podobieństwo sytuacyjne do Prz ygody 
z Vaterlandem jest w tej sztuce oczywiste: i tu i t a m 
mamy do czynienia z rolą, i tu i tam ta rola jest zbio
rowości potrzebna, i tu i tam jednostka ugina się pod 
jej ciężarem i pragnie się od niej wyzwolić. Różnica 
zachodzi jednak zasadnicza: Hummel-Daubmann był 

w stosunku do zbiorowoś ci, w któr e j nic podjął swej 
roli, jednostką najzupełniej przypadkową, rola ta 
w konsekwencji z istotą bohatera niczym związana nie 
była, stanowiła tylko rolę. Nic wyznaczała swego no
siciela, ponieważ on sam przynależał do innego świata, 
do rejonu spoza nawiasu, nic mającego nic wspólnego 
ze strukturą społeczności, w której rola została pod
jqta: Hummel-Daubmann wkładał swą rolę jak ko
szulę. Rola Gubernatora natomiast wyznacza swego 
nosiciela; jeśli jako rola może być również prz.yrów
nana do koszuli , to tylko do koszuli Dejaniry. Rola 
Gubernatora wyznacza nosiciela, ponieważ nie ma już, 
dla ewentualnego życia bez roli, owego obszaru przy
padkowości, rejonu spoza na wiasu. Egzys tuje wpraw
dzie zbiorowość druga, przeciwna - lud, ale jej system 
wartości nie jest, jak niegdy' u Kruczkowskiego, sy
stemem z innego wymiaru: j st tym samym systemem 
co obowiązujący w zbiorowości Gubernatora. Tyle 
tylko, że różnica położenia zmienia znaki na przeciw
ne. Inaczej więc: rola Gubernatora wyznacza go 
i w stosunku do zbiorowości własnej, i w stosunku do 
zbiorowości przeciwnej. Zatem - wszędzie. 

Szkic o dramaturgii Kruczkowskiego można by 
również zatytułować „W walce z determinizmem". Pi
sarz znajdował różne rozwiązania, czasem tylko wy
biegi. W Smierd gubernatora posuwa się do ostatecz
ności, oddaje na pozór wszystko, kapituluje zupełni , 
wybiegów nie szuka żadnych . I dopiero tak całkowicie 
kapitulując zdoła coś uratować. 
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Mianowicie: na lup zupełnego determinizmu odda
na została rola Gubernatora. Wyznacrnła go jak wi
dzieliśmy, pod każdym względem, we wszystkich moż
liwych do pomyślenia, liczących się w jakichkolwiek 
sposób, stosunkach z innymi ludźmi. Nawet najintym
niejszych, rodzinnych . W świecie społecznym nie ma 
miejsca dla Gubernatora bez roli. Kruczkowski, który 
wszelkie społeczne „rejony spoza nawiasu" zlikwido
wał, powołuje jednak do życia inne, już nic w spo
łecznym wymiarze. Pisarz-społecznik nie ma w tym 
jeszcze wielkiej wprawy. Szuka trochę po omacku: 
w dzieci ństwie człowieka, a wic;c w jeszcze niezupełnie 
uspoł0cznionym okresie życia, w nic istniejącej przy
~ J.łości, kiedy świat będzie naprawiony, wolny od de
lerminizujących podziałów, wreszcie - najpewniej 
i najtrafniej - u owej na wpół dziecinnej Joasi, i to 
jest wcale niebanalne znalezisko. Ratunkiem dla Gu
bt>rnatora bez roli , miejscem, w którym może się 

schronić, jest ty lko brak zgody nastqpców na ucisk de
terminacji bezwzględnych. Wynika z tego ciąg, który 
jedynie historia może przeciąć. 

Kruczkowski daje zatem swemu bohaterowi możli
\'O~ć ratunku. Ale nie za byle jaką cenę, ponieważ 

do ocalenia jes t jedy nie on sam, wyzuty z najdrobnicj
swgo nawet strzępu roli. Powstaje dylemat bez wyj
ścia, właśnie dlatego, że Kruczkowski żąda teraz od 
swej postaci mniej, niż może kiedyś, dawniej by za
żądał. Wtedy Ż<\ dałby przejścia na drugą stroni::, dziś 

jednak wie, że byłaby to tylko zmiana roli, a zwycię
stwo nad ohsesją zdeterminowania osiągnąć można, 

wyrzek jąc się roli w ogóle, wszelkiej. Na pytanie 
wyjściowe otrzymujemy więc odpowiedź znów, o dzi
wo, daubmannowską: ucieczka w nicosc, zatrata 
wszelkiej identyczności, może nawet po prostu śmierć 
fizyczna. Dopiero za tę cenę, za cenę bezimiennego ist
nienia i fałszywego grobu, otrzyma były gubernator 
z rąk .Joasi swoją czerwoną różę, przeznaczoną dla 
tych, którzy zabili Gubernatora. 

Nic ma eh ·ba potrzeby dowodzić, że takie posta
wieni e proble mu i takie rozwiązanie wyklucza wszelka 
możliwość sensownego rozważania odpowiedzialności 
indywidualnej poza wewnętrzną płaszczyzną konfliktu 
pomiqdzy człowiekiem a jego rolą. Każdy przeto jest 
własnym sędzią. Wszystko, co dzieje się w społecznym 
świecie, jest grą ról, walką ról i osądem ról. Te prze
cież nie giną ze śmiercią ludzi. Kto inny podejmie rolę 
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gubernatora, kto inny - rewolucjonisty. Ro:i:wiązania 
problemów zbiorowych następują w innych, niż spra
wy indywidualne, wymiarach, aż po owe dni - może, 

może - kiedy Joasia będzie dorosła. Tymczasem łączą 
się rolami, które tak trudno jest zedrzeć z ciała ... 

Kr.:. ysztof W olicki: „ Dylemat 
Kruczkowskiego" ,.Dialog" nr 1:1, 
1962 r. 

LEON KRUCZKOWSKI: 

Z li~t ów do żon"if' 

10.I.1941. 

... W tcatrz • naszym g ram y obccnic (od świqt) r w i<.; 
świąteczno-noworoczną, w przygotowa niu je st Królo
wa przedmi e ścia , zupełni e na nowo opracowana, m.in. 
wprowadzamy sce ny na Rynku krakowskim (prz -
kupki) i w „.Jamie Michalikowej". Ze szczególnym sen
tymentem pracuję nad reżyserią - wystarczy , j e śli 
Ci wspomnę, że w dekoracjach ma być m.in. fragme nt 
klasztoru Norbertanek, tego samego, na który patrzysz 
codziennie z okna naszego mieszkania! Premiera 
w pierwszych dniach lutego ... 

25.XI.1941. 

... Wczoraj mieliśmy premie r i:; Uśmiechu losu Perzyń
skiego (trzecią w tym miesiącu). Ja w ostatnich dniach 
powziąłem pewne zamierzenie „twórcze" na wi ększą 
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skalę, które chciałbym wnet zrealizować. Ma to być 
rzecz sceniczna, poemat dramatyczny o Czekaniu: gro
madka bezimiennych ludzi (oznaczonych tylko nume
rami) znajduje się od dłuższego czasu na małej zagu
bionej w lasach s tacyjce, są to rozbitkowie z katastrofy 
kolejowej - czekają na pociąg, który ma przybyć 

z daleka i zabrać ich. Dramat tego właśnie czekania 
ma być treś cią tej 3-aktowej sztuki. Są w tym pomyśle 
duże i pociągające możliwości zarówno treściowe jak 
i formalno-teatralne. Jeś li rzecz się uda, zrealizował
bym ją w naszym teatrze , traktując to jako „próbę 
w świetle kinkie tów", po której nastąpiłyby ewentu
alne poprawki i uzupe łnienia. O postępach tej pracy 
będę Ci oczywiście dono s ił w listach ... 

HI.1942 . 

... P raca teatralna, o której wspominałem, nadal jeszcze 
w stadium szkicowania i obmyślania, okres obecny 
nastręcza mi, wi ęce j niż zazwyczaj, bieżących zajęć 

w teatrze , którego rozwój stale postępuje. Najbliższe 

premiery: Gd.zie diabeł nie może Niewiarowicza, Ludzie 
na krze (t ę ostatnią rzecz widzieli śmy razem na scenie 
krakowskie j) oraz Damy i huzar y Fredry. Ksantypę 

musieliśmy ze względów technicznych odłożyć do „se
zonu" wiose nnego, (o ile w ogóle będziemy go mieli) . 
Równolegle dawać będziemy co parę tygodni osobne 
programy o charakterze kabaretu a rtystycznego, na 
m iC' jscc dotychczasowych rewii ... 

3.VII.1942. 

.„Wśród najbliższych moich przyj aciół obozowych mam 
dwóch wybitnie zdolnych i zaawansowanych w „ka
ri erze" artystycznej młodych architektów warszaw
skich, przez co blisko stykam się z tymi zagadnieniami. 
.Je den z n ich, artystycznie bardzo wybitny (Wierzbicki), 
zaprojektował ostatnio dekoracj ę do dramatu o „cze
kaniu", o którym swego czasu pisałem, oczywiście to 
projek t na przys złość ... 
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30.IV.1944 . 

. „Tutaj dni płyną w intensywnym oczekiwaniu -
i pod znakiem coraz większej troski o Was. Cierpi na 
tym, oczywiście, bujne skądinąd życie wewnętrzne, 

dla którego - przy znacznie lepszych niż kiedykol
wiek (pod każdym względem) warunkach - nie czuje 
się już dostatecznej perspektywy czasowej. Osobiście 

muszę się „udzielać" o wiele więcej niż dawniej, teraz 
np. opracowuję przedpremierową prelekcję o Lecie 
w Nohant Iwaszkiewicza , trudno się opędzić różnym 

tego rodzaju „występkom". A tu trzeba by pomyśleć 
o czymś trwalszym, na dalszą metę. Zwłaszcza , że po
mysłów niezłych i projektów nie brak ... 

Fragmenty obozowej koresponden
cji z okr esu pobytu w Oflagach 
w Arnswalde i. 1.l' Gross Born. 
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KARTOTEKA 
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