
Spotkania teatralne 

Drugi Festiwal krakowslii'11
> 

Mocnq poz11cjq festiwalu stalo 
•ie piqte z kolei przedi1tawie
nie sztuki Kruczkowskiego pt. 

„Smierć gubernatora".•) Bo to i 
sztuka nowq, i /crakowska jej pre
miera, i dobre przedstawienie -
słowem sukces <Jutorsld i teatralnv. 
Kruczkowski demonstruje tym ra
zem zupelnie nowy i oryginainy 
kształt dramatu, unowocze.iniając 
konwencję tragedii antvcznej. 13-0 
na scenie oglqdamv jedvnie 11kut
ki gwaltoumej akcji, toczącej 1ię 
i)O:m kulisami, mcpn11 klasyczną ;e
dność tej akcji - i chór w po.!taci 
rezonującego Narratora. Mamy wre
azcie tvpowq perwetię z nadzwy
czajnym rozwiazanicm, budzqcvm 
arystotelejską litość i trwogę. No
wością jest zastąpienie antvcznego 
Przeznaczenia - determinizmem na
ukou,'1Jm. Nowością- dramat właści
wie 1-oaobowy, ho protagoni~ta (Gu„ 
bernator) jest sam, nie ma wokól sie
bie antaf}Onistów, a liczne postucie 
n;tuki sq tylko biern11mi :\wiadk(1-
mi. Jego i~totnum przeciumilcie11l 
itaje się bezimienna masa, zbunto
wana przeciw despotyzmowi i niP
obccna na scenie. Dodajmy dla cało
sci obrazu jasno.~ć intelektualną i 
walory literackie ~ztuki, stale clia· 
lekt11czne napięcie akcji zwięzlej i 
skupionej, wreszcie - oszczędrwść 
.frodków, użvtych. w 1zkicowycl1 a 
dobitnych svtuacjach. 1 

Pomysł de> sztuki zaczerpną! Kru
cz;kowski z ttowe!t Andrejewci. Je
dnak zmienił akcenty i poniechał 
umiejscowknia akcji w car~kięj Ro
sji 1905 roku. Dal ogólny, demas
katorski obraz ustroju prze1nocv w 
jakiejś dziejowej chwili walki z 
nim. Gubernatora ucz:ynil autor 
iwiadomym i dobrowoinvm repre
zentantem takiego µstroju, ale re
prezentantem iwiadomvm także 
wlasnej przegranej i nteuchron11ep0 
zwycięstwa rewolucji. Bo Guberna
tor Kruczkowskiego posiada świa
domość jakby ponadhistoryczną. Rę
dqe wszechwładnym panem żucia i 
śmierci, jest zarazem człowiekiem 
wraż!iu;ym i rozumnym, obdarzo
nym poozuciem moralnym i wolą 
fLCZciwości. Jednak determinuje pa 
ustrój i zmmza do wykon1/w!tnia 
lD jego imie11- iu przemocy r.ad dru
~iimi, a próba pojedJITtku z ntm wy
Jilada katastrofalnie. Tak to w de
terminujących warunkach środowi
ska odkrywa autor odmUinę gr<'!C
kief:IO fotalizmu i tak . budu;e 1w•
go bo1iatera tragicznBgo. 

Gubernator próbuje przeniknąć 
przer.iwników, niepokoi go pytanie, 
j(lk. bqdzie w11glądala wladz!l w ii-1' 
rękach. C'il'y u~trzegą się przemo
cy, która ;est cieniem każdego rzo.
dzenia ~ Se=acyjne - jeśli się tnk 
wolno wvrazić - rozwiązanie (~ló
rego motvw11 autor zakon~pirowaf) 
hurz'IJ o~tatnie pozvcje Gubernato
ra. Nie może cm Oc(llić nawet pozo
rów wlaS'll.eJ tLCZciwo!ci i godności, 
1tal się ofiarą systemu. Zbędny wy
daje się w sztuce epitog, mylllC1J 
nadto dwuznacznośclq adresu prze
mówień ftad17robn11ch. Choć mote 
sens tej sztuki leży w zam1tąnicich, 
- a nie w odpowiedziac'f\. W unoszą
cej się aurze hu?YWni1t11czn.ego fl.ie
JlOkoju. 

Wszvstkie te formalne i proble
mowe finezje rozwiqrol reżyser in
teligentnie i pomysłowo da;ąc przed
stawienie pelnę wewnętrznego nq
pięcia, płynne i weiągajqce wirlza, 
choć operujące dyskretnymi środka
mi. Mimo liezebno§ci obsady są w 
sztuce rnlafoiwie role dwie: Gube?'
,..atora i Narratora. Gubernatora 
grai K. Fabisiak., stwarza;ąe yo
stać wlactazq i aqtor11ttitvwną. -
skłonną do dobroduszności - hu mą

. nisty z pr,zekona?l, a dewoty z lw
niec,zno.łci. Dramat wewnętrinego 
osamot11;enia i walki z• losem ro
zeura! Fabisiak powściąpliwie, osil'(.
gając nieraz spięcitt trągiczne. Bra
kło tej postaci jed11nie dziar$ko.śi;i 
i postawy b11lego wojskowego. 
Swietn11m Narratorem b11l Z. Wój
cik - nieco kpiank.i, jak konfe
ransjer, ale z ftutq gorzkiej refli!k
sii, trafiajQcy w dobT'tl ton poufli.ej 
rozmowy z pubHc:rno.kiq. 

Trudno tu wymięnić wsz11stkie 
role, utrzymane zresztą trafnie w 
charakterze i syhlletce - z,arówno 
wśród otoczenia GuberntJtorq rn
dzinnego i urzędowego, j(lk. w szyn
ku i w doskonale rozegra.nym spot
kaniu z gimnat:.i<llistkami. Pełna na
pięcia bJJla deeyd11jąca rozmowa 
Gubernatora z Więtniem (W. Sa
decki), mimo że poprowadzona bar-
dzo powściągliwie. Jedn(l.k. mote 
zdaloby się nieco „11enców" w 
chwili ucieczki więźnia.? 

Scenografia zasluguie na wyjąt• 
kowe pochwały. Powtórzono wpra
wdzie uży(y niedawno (w Gribo-

•) Teatr Stary: L. Krueorl<OW&1d -
Sm\e.rć G~bematol"a, w retyserll W. Kr..e
mll'!$iet:G' i 11cel\osra(il Jt.. Cf{>\llfild<;;Jo. 

;edowie) S(;hema~ półokrągłej, du• 
rowej $ciany, pozwalającej M "
mowną· zmianę miejsca - niemniej 
dekoracja ta stworzyła .,,,astrojowe, 
a zarazem plastycznie unJz111kane 
tło sza-ro-sepiowe dla barWft.1JCh. 
plam ubiorów. Sylwetki, kompono
wane na zasadzie umowneao rea
l~mu, charakteryzowały wlaśchvie 
środowi~ko - jak się wydaje - le
piej, niż przervsowania w przedsta
wieniu warszawskim. W11jątkowe 
zgranie walorów plastycznvch z 
funkcjonalnością akcji - przy du
żej sprawności zespolu technicznego 
w „przemeblowaniach" ·- dawa.lo 
zmianę obrazów bez zacięć. 

Ostatnim nrzeclstatvieniem festi
walu byl „Wielki Bobby" - Grusz
czyiiskwgo.••) A propos - czyta
łem gclzieś uwagę, że obecna ary$to
kracja nuklearnych naukowcót0 
stala się już kl1mem wtajemniczo
nych. który pewnego dnia może o
przeć się wladzy politycz1!ej i po 
su.."Ojemy wykorzystać energię zdol
ną zburzyć świat. Podobny temat 
podejmuje Gruszczyński, oddając 
dyspozycję ek1plozji atomowej ~ 
ręce pijanego szale1ka. Choć ;est 
nim tylko przeciętnv sierżant armii 
ameryka1~skiej Bobby, widz~mv 111 
tej postaci metaforę nieobliczalne
go przypadku, który wywołać mo
że ftaciśnięcie owego k rvtyczneg0 
guzika, od którego zawisły losv 
('lJWili?acji. Inaczej - temat ~zj;u
ki byłby tyfko żartem, podobnie jale 
w Rakiecte Piorun - Promi1'iskieqo. 
Jednak Gruszczyński obrał obie 
postawy, mimo że nazwal swą sztu
kę komedią. Bo uro$zczenia i ulty
matywne żądania Bobby'ego, świa
domef}O swej decydującej rolf, ro
dzq sytuacje komiczne. Jędnak 9r<>
za zawisla nad ogólną syt1iacjq, 
przypominającą taniec na urolkllnie. 
Również nie brak w sztuce na1tro
ju katastroficznego i trogicznega 
obr~chunku grzechóto ludzkich. 
jakby na ostatecznym 1adzie. Szko
da, że tę aurę moralitetu (zasto~o· 
wanq w Kluczu oteh.lani) rozpuścił 
autor wątkiem komediowum. c„ 
gorsza - sytuacjom komicznym 
brak żwawości sat11rv. tł trngiezn11m 
- intelektualneao zaplec?'a. W """ 
.r1dtacie sztuka jest - mimo cieka· 
wego pomv~łu - nudna.wa i t1J!k.<> 
w końcowej re/leks;i vowstrw1i11 
uira.żenie zagrożenia atomowvm n
bl~dem~ 

Przedstawieniu starano sie M-
dać jak najmocniejsze „ rumieńee'•, 
przez różne pomuslotve efektv cik.u
:rtycznP., optvane i cltortorr1 afiezne, 
o'l'aZ przez scenografie, miijq.eą od
tworzuć świat, T't:qdrąeu atomr.1n i. 
z4groi:on,y atomem. Jedno.k. niewie• 
le atqd wvniklo, bowiem 3dulta niił 
dti;e pola do popisu akiorom he~ 
któr11ch - jak ktoś by3tre za't1U'll
~11l - nie mer. tetit?'u. Jeden Bohh71 
3est postac'ą S'=enicznq i, mimo sztu
cinoici zalotenia. W'Jlknzu;e S"'l!?.P• 

TZe ludzkie odrnch11. GTał po też z 
pas1ą i ekspresją A. Kwiatkowski. 
Powstale postacie wydajq $ię m4-
ricmetkowe i sll1tq tylko do · wygla-
1zania felietonowych. dowcipów czu 
pt1blieyst11ki dziennikarskiej. Trud
no mi więc napiiać eoę o wykonci
niu - poza tym, że było nadeT st4-
ranne i sprawne, oparte na sz11hkim 
tempie mówienia oraz plvnnęj arze. 

By zreasumować wynik festiwa
lu ~ztuk współczesnych, trzeba naj
pierw stwierdzić, że nie powhiie11. 
on być retrospekcjq sztuk da.1lmO 
granych. Czyli, ie z 6 sztulc. wypadnie 
e!imtnować „Pierwszu dzir.•' wolno
ści" i „Radość z odzyskanego śmiet
nika" . .Przy tej drngie.i pozycji W1J· 
padłoby jeszcze zapytać, kto je~t 
tym wsp6lczes11,vrn drumaturatem; 
BaTtdrowsk.i-p,-ozaik, czy Krassl'>w
ski 11daptcito1' sceniczn11? p„zy piel'
wszej - czy wystawienie clwu sztuk 
Kruozkowi;kiego nie krzywdzi au
torów pominięt11ch.? Dobrym pomy
słem stal się wybór autorów za.rów
ni'> starszego jak i mlodego pokale
nici, - ale znów zawężony, gdyż do 
pelnego obrazu bnklo p!s(lrz11 a
wangardowvch, jak Broszkiewicz czy 
Mrotek, Brak tym dotkliwszt1. że 
zadr.monstrowano dwie sztuki in
nych autorów, bez wątpienia t!tib
sze. Tak więc jako pozycje praw
(lziwie festiwalowe pozostają ewie 
$Złuki: Kruczkowskieqo - Guber
'!'lator i Morstina - W słońcu. Pier
wsza - jako oryginalny PTZ'l/klad. 
nowoczesnej dramaturgii, druga -
zalecająca się sprawna.kią drama
turgii dawnej. Równie::: nu pozio
mie festiwatow11m były oba przed
stawienia tych sztuk, czyli - k1·a
kowski Teatr StanJ i warszatVski 
Teatr LttdounJ. Sqdzę. że ten wvnik 
w inien 3tać się modelem i postula
tem dla prz:ys:łyeh festiwali. 

••) Teatr Sląski Im. Wlf9Pfańaldegci: 
Wiei.lei Boobby - K. Gruszci.yN!lciego, w 
ret. li(. Okopińsl(!ego. scenograf!l K. Wi.ł
Jll.ak;i i <:hor~r4fil, z. K9ryek.l~q 


