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W roku 1882 odbyła się w teatrze Komedii Francuskiej w Paryżu 
sensacyjna premiera. Mało dotychczas znany autor dramatyczny 
Henry-Franc;ois Becque wystawił na pierwszej scenie Francji sztukę, 

która zrywała z panującym szablonem, rutyną i konwencją sce
niczną, pokazywała natomiast prawdę życia w sposób brutalny, 
bez żadnych obsłonek, bez rezonerstwa, w sposób - powiedzmy -
fotograficzny. Nie było tutaj„poezji", która obowiązywała w sce
nicznym dramacie. Sztuka ta - to „Kruki", Rolę głównego „kruka", 
Shylocka epoki kapitalizmu, grał słynny Courteline; Na premierze, 

przy końcu trzeciego aktu, sala była jawnie wzburzona. 
Wokoło premiery rozpętała się fala krytyk i protestów. Po

dobnie jak w r. 1830, kiedy wszedł na scenę „Hernani" Wiktora 

Hugo, podobnie jak wokół premiery „Wesela Figara" Beaumarchais 
w r. 1784, tuż przed wielką rewolucją, podobnie jak w czasie 
walki o molierowskiego „Tartuffa". Autor i tym razem zwyciężył. 

A wraz z nim nowy styl „comedie rosse", komedii silnych na
miętności, „theatre cruel". W taki to sposób wkroczył na scenę 
francuską naturalizm. Teatr okazał się bardziej konserwatywny, 
niż prasa drukarska (pierwsze zbiorowe wydanie Zoli, Maupa
ssanta i Huysmansa - manifest naturalizmu w prozie, ukazało 
się już 12 lat przedtym). 

Kiedy wystawiono ;,Kruki" powtórnie w roku 1879 (tym razem 
w „Odeonie") krytyka uznała zalety utworu, dla publiczności jednak 
studium charakterów wciąż było zbyt czarne i sztuka ·nadal nie 
podobała się. A oto co pisano nieco później o autorze: „ ... Talent 
to oryginalny i dosadny; krytyk jasno widzący wiele nikczemności, 
wróg kompromisu, wypowiada wiele prawd, lecz z otwartością 

częstokroć przepojoną nadmiarem goryczy". 
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Dzisiaj walczymy z naturalizmem. Dlatego, · że naturalizm nie 
daje prawdy i perspektyw ideologicznych. Dlatego, że nie wyja
śnia łańcucha przyczyn i skutków. Nie ujawnia zasadniczych wy
znaczników społecznych - sprężyn działania, mechaniki ustroju. 
Ogranicza się do przyrodniczej analizy faktów bez właściwego po
wiązania ich ze sobą. W swojej wynaturzonej późniejszej formie 
dając jakieś niesamowite zgęszczenia obrazów potworności, „prze
krojów" nędzy, zbrodni i zła, przestanie być wogóle realizmem. 
Przejdzie w ekspresjonizm. Zamiast prawdy pokaże wykoszla
wione złomy rzeczywistości. W swoim początkowym stadium natu
ralizm spełnił jednak funkcję postępową. Pojawił się w okresie, 
kiedy kapitalizm przechodził w stadium imperializmu. To nie przy
padek, że datą narodzin . naturalizmu francuskiego jest rok 1~70, 

data Sedanu i powstania III Republiki. W tym samym 1870 roku 
reformator systemu .gospodarczego we Francji Guizot rzucił hasło 
„Enrichissez-vous!" - „Bogaćcie się!" Nastąpiła ostateczna likwi
dacja resztek feudalizmu. Republika stała się krajem rentierów 
i bankierów. Pieniądz i interes był główną dźwignią rozwoju sto
sunków społecznych . Walka o pieniądz, jedyne źródło siły i władzy, 
nabrała charakteru szczególnie drapieżnego i gwałtownego. Znik
nęły wszelkie kryteria moralne, względy na uczciwość i prawo 
·człowieka. Słabszy musiał ulegać silniejszemu. „Gdyby dzisiaj we 
Francji zaczęto się doszukiwać skąd się wzięły wszystkie istnie
jące fortuny - mówi w sztuce Becque'a rejent Bourdon - nie 
znalazłoby się sto, ba, nawet piećdziesiąt, kt6re ostałyby się 

wobec skrupulatności badań ... " Oto podłoże moralne III Republiki 
i atmosfera „Kruków". 

Treścią sztuki jest brutalne rozdrapywanie spadku po' zmarłym 
fab7 kancie. Operacji tej dokonują : jego wspólnik i osoby prowa
dzące z nim interesy. Ofiarą pada niezaradna wdowa 1i córki, nie
przygotowane do życia, pracy i walki o byt. Jedynym ratunkiem 
okaże się małżeństwo jednej z córek z najgorszym i najbogatszym 
spośród „kruków". Młoda dziewczyna poświęca się dla rodziny. 
Ofiara jej jest niewątpliwa. Zaznaczyć jednak trzeba, że właśnie 
panna Maria Vigneron, uświadamia sobie prawa, które rządzą ~ , 
ówczesnym życiem, próbuje nawet początkowo podjąć walkę 

o ocalenie spadku. Wolno nam się domyślać, że po śmierci star-
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..-----HENRYK BECQUE------

K ··R U K ··I 
Sztuka w czterech aktach 

Przekład: HENRYK ROSTWOROWSKI 

Vigneron, fabrykant 
Pani Vigneron . . . 

~::~a } ich córki 
Judyta 
Gaston, ich syn . . 
Pani de Saint-Genis 

OS OBY: 

Jerzy, jej syn . • • • 
Teissier, wspólnik Vigtterona 
Bourdon, rejent . . . . . . 
Lefort, architekt . . . . • . . . 
Merckens, nauczyciel muzyki 
Dupuis, tapicer . ----
Rozalia, gospodyni 
August, służący •. 
Lekarz .•..• 
Lenormand, urzędnik ministerstwa . 
Generał Fromentin ...... , . 

Opracowanie tekstu i reżyseria : 

Józef Dwornicki 
Zofia Jaroszewska 
Maria Bogurska 
Alicja Kamińska 
Melania Kamińska 
Ryszard Zaorski 
Zofia Tymowska 
Juli an J abczyński 
Marian J astrzt:bski 
Wojciech Ruszkowski 
Ambroży Klimczak 
Czeslaw Ł-odyński 
Andrzej Kruczyński 
Jad wiga Korecka 
Tadeusz Mroczek 
Antoni Żuliński 

* * ... 
* * * 

Scenografia : 
I 

ROMAN NIEWIAROWICZ TADEUSZ KANTOR 

Asystentura i współpraca · reżyserska : 
ROMANA BOHDANOWICZ 

• 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem 

BRONISŁAWY KOREJBO, LUDWIKA FARYANA i TADEUSZA STANKIEWICZA 
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Peruki : MIECZYSŁAW STĘPNIOWSKI 

Światło: JÓZEF JASIŃSKI 

Nakrycia głoW,.: WŁADYSŁAWA DMOWSKA 

Brygadier sceny : ADAM MARCINKIEWICZ 

Kierownik artystyczny: HENRYK SZLETYŃSKI 
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szego od niej o blisko pół wieku v.;strętnego męża, potrafi obronić 
przypadający jej majątek przed nowymi .. krukami", może nawet 
będzie dalej rozwijała finansowe interesy, jak balzakowska Euge
nia Grandet.„ Autor nie napisał sztuki „z tezą". Do tego co pokazał, 
nie dał żadnego komentarza. Ale na podstawie materiału, który za
wierają „Kruki" możemy wyprowadzić pewne wnioski, idące 

dalej niż to zamierzał Henryk Becque. Krzywdzone przez 
ludzi-kruków kobiety mogą bud~ić litość. Nie tylko szlachetna 
Maria, złamana zawodem miłosnym Blanka i egzaltowana nieco 

·Judyta, ale nawet ich matka, płaska, ograniczona umysłowo mie
szczka. Zdajemy sobie jednak sprawę, że rodzina Vigneron padła 
ofiarą tych samych stosunków, które za życia Vignerona-ojca 
wydźwignęły ją z nizin, dały dobytek, wykwint, bogactwo ~ ko
sztem wyzyskiwanych robotników. Nie znamy bliżej pana Vigneron 
i jego interesów. Pokazuje się on nam właściwie tylko epizodycznie 
w pierwszym akcie sztuki. Czy mógł jednak dojść do swego ma
jątku i pozycji społecznej inną drogą, niż tą, którą Teissierowie, 
Bourdonowie, Lefortowie i inne „krukłj'? Poprzez dzieje rodziny 
Vigneronów widzimy wyraźnie mechanikę rozkładającego się ka-
pitalizmu. „Miłości prawdziwej nie ma, jak żyję z nią się nie 
spotkałem, - stwierdza Bourdon - poza interesami nic nie ist
nieje". Małżeństwo to też interes, „przetarg". Rozumieją to ni~ 

tylko Teissier i Bourdon, ale również i Pani de Saint-Genis, zubo
żała arystokratka, która poluje na bogatą synową i bez żadnych 
skrupułów zrywa narzeczeństwo syna. z Blanką Vigneron, gdy 
rozeszła się wieść o ruinie majątkowej jej rodziny. 

Sztuka Becque'a w swojej pierwotnej formie nie nadawała-Się 
już do wystawienia na scenie. Reżyser Roman Niewiarowicz, nie 
naruszając w niczym koncepcji autora i nie wprowadzając żadnych 
zmian, dokonał jednak zasadniczych skr,ótów i kondensacji tekstu. 
Usunął przejaskrawienia naturalistyczne i obfitość szczegółów 

ubocznych, luźno związanych z główną akcją . Założeniem reżyser

skim w opracowaniu sztuki była linia prostego realizmu, wydo
bycie na plan pierwszy prawdy ludzkiej, przy równoczesnym 
podkreśleniu typowości postaci i ich funkcji w układzie stosun
ków społecznych Francji końca XIX wieku. O ile w sztuce Becque'a 
znaj~emy wyraźną krytykę, to jest ona przeprowadzona z pozycji 
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mieszczańskich, vte\Vfiątrz-kapita1istycżnych. Ale prawda o samyttt 
ustroju, który determinował takie właśnie działania ludzi, jakie 
widzimy w „Krukach", zarysowuje się w sztuce z pełną wyrazi
stością. 

Zygmunt Lefoodoraki 

POLSKA PRAPREMIERA „KRUKOW" . 

Sztukę .H. Becque"a „Kruki" wprowadził po raz pierwszy na 
scenę polską Tadeusz Pawlikowski w teatrze krakowskim (obecnie 
im. J. Słowackiego) w dniu 4 grudnia 1894 r. Pawlikowski dał 
temu przedstawieniu znakomitą obsadę, w której nawet epizodyczne 
role wykonywali czołowi ówcześni aktorzy. Oto obsada z roku 18g4: 

Vii!leron Siemaszko 
Pani Vigneron WO.inowska 
Judyta 

} :eh >6~ki 
Siemaszkowa 

Maria Morska, 
Blanka ; Sen owska 

' Gaston, idh syn · ' Olszewski 
Pani de Saint-Gen.la Wolska 
Jerzy, jej · ayn Roman 
Teissler. Rygier 
Bourdon Przybyłowlar. 

Lefort Węgrzyn M. 
Merckena Kamiński 
Dupuis Solski 
Rozalia • . ' Wójcicka 
August Niedzielski 
Lekarz Szobert 

Jak to było wówczas w zwyczaj~ afisz, proiram i recfililZje 
nie podawały nazwisk reżysera, ani scenoil"afa. 
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PAŃSTWOWYCH TEATRÓW DRAMATYCZNYCH 

W KRAKOWIE 

MICHAŁ BAŁUCKI 

CIĘŻKIE ,CZASY 
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Opracowanie literackie i reżyseria : 

WŁADYSŁAW KRZEMl~SKI 

Oprawo plastyczna : 

ANDRZEJ STOPKA 
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