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Ferniairud Orommelynck, autor i aiktor belgijski piszący 
po firancus!ku, urodził się w Brukseli w dniu 19 listo
pada 1885 r. Ojciec i stryj pisarza by<li również aiktora
mi. Cr.o=e'ly;n1ok pracuje początk1owo w banku, ale już 
w iroku 1906 debiutuje jako dramatopisarz sztuką Nie 
pójdziemy już do lasu (Nous n'irons plus au bois) 
w Theatre Royal du PWie w Brukiseli. Następna szt uka, 
Snycerz masek (Le sculpteur des masques), przynosi 
mu :rozg~os i ni·ezwykle gorącą opinię wielkiego rndaka 
poety Verihaerena. I wreszcie pamiętna premiera Roga
cza wspanialego (Le cocu magnifique) 19.II.1920 r. w te
atrze L'oeuvre z Aurelianem Lugne-Boe 'jako Brunonem 
i Reginą Oamier - Stellą. Louis Jouvet wprowadził na 
scenę (30.IV.1925) Zlote bebechy (Les tripes d'or) , Ga
ston Ba:ty - Dziecinnych kochanków (Les amants pue
rils). W or. 1934 ·odlbyły się premiecy dwóch wylbitnych 
utworów pisarza : Serce Balbiny (La femme qu'a le 
coeur trop petit) i Poranek trzeciego dnia. .. (Chaud et 
froid). Ostaitnie dwie sztuki, o bolk Rogacza wspanialego, 
:najczęś•c1ej były grywane po wodnie. K'Oinedia Chaud et 
froid, pt. Leona, doczekała się we Włoszech aż trzeoh 
reaHzacji (Wenecja, Rzym, Medii·olan). 

Warto dd1I11otowiać, że Crommelyinc:k pracował także 

w dziedzinie filmu , montując 1razem z reżyserem 

H. Jeanccnem Przygody Króla Pansole według Pierre 
Louys. W •r. 1938 napisał scenariusz do pacyfistycznego 
filmu Pokój nad Renem. Reżyser E. G. Meyst zrealizo
wał w Belgii fi.Im według Rogacza wspanialego z Jean 
Louis Bairraultem. 
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W1ielkim. sukces~ światowym była premiera Roga
cza wspaniałego w mscenizacj:i Wsiewoloda Meyerhiolda. 
Na języik p'olSki przekładali sztuki Crommelynoka: Ja
rosław Iwas7Jkiewicz (Rogacz wspaniały), Felicja Ber
~ard. (Snycerz .masek), Władyslarw Krzemiński (Serce 
Ba~bi~y), : ~t~llSłarw Hebanm'VlS<ki . (Poranek trzeciego 
dnia [Dziecinni kochankowie). · 

Stanisław Hebanowski 

Od tłumacza 

Nie ozytałem przed wojną s:muk Fernanda Crommelyncka, 
ale od lat intrygował mnie i pociągał ten pisarz, gor
szący statecznych mieszczuchów, entuzjazmujący awangar
dę literacką lat dwudziesty.eh. Nde czy<tałem sztuk Crom
melyncka, ale znałem ich treść z liranyich i sprzecznych 
recenzji. Najwiięcej pisano u nas o Rogaczu wspaniałym. 

S:ztuikę w przekładzde Jarosława Iwaszkiewicza WYSfawiono 
5. III. 1924 r. w warszawskim Teatrze Małym, w cztery 
lata po ipa["yskiej ,pr.a1Premierze i w dwa lata po pr.zedsta
wien.iu Wsiewołooa Meyerholda w mosk.iewskim Teatrze 
Aktora (25. IV. 1922). Zdjęcie z •tego spektaklu, który na
zwisko autora uczynlił głośnym na cały świat, ·znajdziemy 
dziś w każdej historii teatru. Rogacz grany w dekoracjach 
Popowej z Iljińskim w roli Brunona dał początek kon
struktywistycznej inscenizacji. 

A oto co pisał Bry o tej komedii. Rogacz wspaniały jest 
komedią fiLozof:icZ!Ilą . Jes t to gra myśli, nie charamterów. 
RoZJgrywa się w sforze abstraikoj,i; te zuchwale wyciągnięte 
sytuacje nie mają i nie chcą mieć nic wspólnego z reali
s•tyczną prawdą, to czysta logiika namiętności, poprowa
dzona matematyczną linią . Ma,tematykiem jest Cromme
ly.nok pierwszorzędnym. To jest ~stotniie za:zidrość, to jest 
analliza tego uczucia, ipneniklffla, śmiała, doprowiadZlona 
do teg.o 1Pairaidok!slu, w którym rozwiią.<'luje się każde aiboo
lutne ucZJucie. Czy ską1pdec nriie j.est naj<Wli.ększym marno
trawcą? Czy człowiek ambitny nie musi się oate życie 

płaszczyć? Historia Brunona nigdy zapewne nie zdarzyła 

5 



się w tej po.staci, ale jej elementy, jej psychoLogi.a mają 
mocne korzenie •W tajnikach lud:zikiego seDca. 

Jan Loreniawiicz o ,tej · samej sztuce tak się wy.ra2Jił: „Je
go .(Orormnelynoka) =drośnik nikogo nie .zabija, ale chcąc 
mieć peWIIlOŚĆ, kto jest jedyny, n.ie znainy mu ga,szek, 
każe swej uibóstwiainej żonie oddaiwać ·się po lwLei wszyst
kdm ·chłopcom ze wsi. Jego =d.rość iposuniięta jesrt do tego 
stopnia tOII"tury, pr,zy której .pracuje pm:iede 1W1szys>tlkim 
móz,g i wyob.raźnia, a razy zadawane .własnemu .Śer<0u ma
ją być gwa.ran.cją, że on, =drośnruk, :nie jest os.zukainy, bo 
WJSZystko wi.e' '. 

Oo prawda Antonii Słonimski nie dostrzegł w sztuce żad
nych rewelacji i skwitował ją kilkoma dowcipami, · ale był 
to raczej wyJPadek odo.sobilliony. Na polskich ,scenach do
czekał się Orommely:rick przed wojną ·premier dwócłi 

~=ych sztuk. Snycerza masek, ipt. Maski, .reżyserował 

Edlmund Wierciński, Kobietę o za małym sercu, ,pt. Serce 
Balbiny, wystawił WaJCław RadulJskii, który wysoko cenił 

Oromrneilyncka •i wważał tę właśnlie premierę za jedną 

z n:ajciekawiszych s woiioh reaLLzacj.i. 

Kiedy dostałem Wlfe&zc.ie do rąk ma:szynopis polskich 
przekładów Orormnelyncka i ik:Uka -tomów jego sztiulk w 
ory1g.i:nale - tPrzekonałem się, :ile moje wyob.rażenia o tym 
pisalrzu nie tmcą nic ,przy s,pófuiionym osobis.tym spotka
niu. Z:rozmmiałem też, df?cz.ego mrod:zii aiutol'Zy francuscy 
!PO pieJrW1Szej wod111Jie światowej zachwycali się twórcą Ro
gacza, sondującym własne serce, zamiast „babrania si~ 

w brudnej bieliźnie »wiiellikiego świata«, a .raczej . pół
światka" . 

OczyWliście Orommelynok nie u~zeka nas dzlisiaj :tialkiturą 

swoich sztuk. Po utworach Ionesco (a nawet Audibertiego) 
1mudno nam docenić ito, oo wniósł pisarz .nQwego .n.a scenę, 

kiedy burzył konwersacyjny, upstrzony zgrabnymi powie-
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deionkwni diaJ.og buLwa<I"awy,ch komedyjek, a zaczął się 

posłu~iwać ,,monologiem wewnęt:rzinym" W1pi:sanym w para
doksalne sy·tuiaioje. Ndekitómy mogą mu mieć za złe koray
sta.nie z ułatwtionych chwyitów, QI>erowande stereotypowymi 
postaciami bUlrmistrzów i mnych małomi:aisteCZJ!rowych figu
rek, jakby spokrewnionymi z światkiem Ptaka czy żegla
rza Szianiawskiiego. 

Wy4aje mi się jednak, że do dziś trwały urok srLtuk 
Coommelynioka nie polega na odlkrytwczości formailnej ani 
na zaskakujących perypetia.eh skomiplilrowanej li wtieloto
I'IQWej akcji. Plrzemawia do nas natomiast pmede wszyst
kim ndepowita=ailna atmosfera itych wtuk, wy;rasta.jąca 

z tradycji sztuki flamandzkiej, zdumiewająco realistyczne 
traktowainde szmegółJu i stopienie r@ z giroźnym, powloozo
nym . mgłą krajobrazem. To jakby rubaszny i przekorny 
Dyl Sowizdrzał przedrneźniał zadowo1cmycll rz siebie dostoj
nych ri konwencjonalnych UJOZestników okolicznośaiowych 

urnczyst<lści, podstępnie wy;trącał im rstołlkii spod sdedrzeń, 

nisziczył rich ![)['Zyswojoną .rÓWlnOWJa:gę, pokarz.ując lich twa
me w kr·zywym z,wtie.roriad1e. To również ooś więcej niż 

figle i psoity Dyl'a So~'a. Bo IW rSZJtlllkach Oromme
lyinc.ka drasty=y hUJmor i ~a niie przesłania aiu.ten
tycznej wibracji ludzkiego serca. Podobnie jak w obrazach 
wdelkiego Breughla !komiczny gest rll!Padającego ślepca, za
stygłe w rozdziawieniu usta, spokojnie pochylone plecy 
oracoo w Upadku Ikara - podkreślaj,ą tragii:zm sytuaicj;i 
.i wiążą indyrwdduailne fosy z rpraW181mi irządzącymi światem. 

Orommelynok, chocłaż od daiWinia miewka we Fra1I1Jcj:i, 
nie rza.pomndał nligdy (1tak jaik li je@ iI'odak zmairły rw mi
nionym rok!u: Ghelderiode) pejzaż.u rodzinnej FJaindlrdii ; 
.przenika on rWSlZys,tJkie je@ S211ru.ki. Wd21iera się do w:nętirza 
stairego młyl!la wodnego w Rogaczu wspaniałym, odibllask 
latairni nad kanałem mdgocze niepokojącymi ciendamd 
w pensjonacie pani Mercenier w Dziecinnych kochankach, 



cq;erwone słońce snueJe się w oc.zy zakamieniałej mieszczce 
w Sercu Balbiny. 

I n .ee.z rzmamienna ! Oromm.elynok, który tak „lo~CllID!ie" 

i ,,maitemaityC7Jllii.e" koru»tmuuje .swoje :sztuki, który w Zło

tych bebechach z taklim chłodem 1.kireśli syLwetkę &kąipca, 

poły.kJa,jącego ~proszikowane złoto - ok!Wlllje się ~asem 

w;ręoZ senrtymellltaliny. Chociażby ta „Kal11na, dziewmy;na 
o ,szallonym sercu"! żegna się ze 1swoim ukochanym, pełna 
miłości i · uflności. Ale rwystarrozy k11ka godzlln, ażeby ztu
dzenia dziewczyny rozwiały się w starciu z brutalnością 

·otoczenia. Kairina umiera, ponieważ „cudze spojrzeniie w.
biło jej czystość". 

Sąd2ę, że te nastrojowe, . symboliczne i aleg0ry=e sizitu
ki, jak Płaczący anioł, Wieczne złudzenia, Cmentarz pięk
nych złudzeń, Handlarz smutków - pisane pod wpły:wem 
Maeterlinicka - na.Leżą :raczej do histODii teatru ii dzJiSliaj 
d.Pażni.łyby swoją ipapierową poetyckością. Teatry będą 

jednak w;raaać do tych kiomediJi, .w ~órych grotesloowe sy
tuacje i kirwirsty, dosadny w wyrażellliach dialog łączą s.ię 

z dociekliwością psychologiczną, w których kilka tematów, 
powrnie ·Illiez:aileżnych oo . siebie, zbiega się pod koni·ec 
w dookonale zii.ns,trumen.towaną całość. I tak w D ziecin
nych kochankach (:premiera w r. 19·22 w Teatrize Montparr
nasse, prowadzonym prizez Gastona Baty; barona Cazou 
grał Crommel.yillCk, Marie-Henrrietite - mło&riu!Jka Mairque-
11itte Jamoi.s) równoległe do 11100:wńijającego się dramatu sta
~ości zbliża się tragiczny finał nieprzystosowanej do życia 
pary młodych. Obca pani, kiryjąca .wciąż .swoją twaJITl prz.ed 
ścigającym ją za.kochanym CudWZliemcem - musi w końcu 
odsłonić swoją tajerml.kę: zmarszczka, które odbierają jej 
prawo do miłości. Akompaniuje sentymentalnym rozmo
wom OOiz:iwaczały, zmamoilały, rpogardzony przez wszystkich 
baron Caz.ou, dawna miłość Cudzooi.emki, (p["!Zeżywający 

swoje ostatnie dni w najgol1SZym UIPOkorzeniu i osamotJnie-
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PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
KAZIMIERZ HERBA 

BRYGADIER SCENY 
LEON STACHOWIAK 

Gt.OWNY ELEKTRYK 
KAZIMIERZ PIĄTEK 

KIEROWNICY PRACOWNI 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
JOZEF PRECKALO 

SZEWSKIEJ 
MIKOł.AJ BRATASZ 

TAPICERSKIEJ 
RYSZARD TKACZYK 

STOLARSKIEJ 
MICHAt. PRAISNER 

SL USARSKIEJ 
: : STANISŁAW TAPEK 

KIEROWNIK TECHNICZNY 
MIROSLA W DZIKI 

SUFLER 
WA~DA JASIUKIEWICZ 

KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
W ANDA PRECKAt.0 

MALARSKIEJ 
TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 

PERUKARSKIEJ 
MIECZYSLAW WOJCZYŃSKI 

JllODELARSKIEJ 
TADEUSZ żAKIEWICZ 

triu. A obok nich mała Mairie-Heniriette; która ze swoim_ 
rÓWln!ieśniilkiiem Walteirem darem!lll1e szuka pomocy i zriozu
mienia u staliszych, zapatrzonych •W swoje kłopoty -
i g.inie samotbójcizą śmiercią razem z UJkochanym z lęku 

przed życiem. 
Poranek trzeciego dnia był właściwie tytułem jednej 

.: werSlji szitulkd Chaud et froid. W ostatecznej iredaikoj.i wy
stawiiono ją po im~ pierwszy 24. XI. 1934 ir. w tea,trze des· 
Champs-Elysees. Tytuł Ciepl_o i zimno nawiązuje do :ziaiba
wy dz.ieci, szuika,jących Uikiry1tego [pl1Zedmiotu, a~cenituje 

również dziiwaaz.ne metamorfozy nieboSTZiCzyka, który :i'Jimny 
z.a życia, wczął pairayć po śmierci. Może też ozinamać· 

dra1mait Leony .palącej mnych jak ogień, ale sercem zim
nym jak lód. I tutaj aikcja Wozy 1się w k t1ku planach, 
wszyistk.ie wiąże osoba pana DOM (DQmino Optimo Ma
ximo - umairł rw P.anu - moilemy wyczytać 111a oownych 
nagrobkach), chociaż ta postać w ogóle nie pokazuje się

na scenie. Śmierć niepooruinego człowiieka, jego bełlkot 
w czasie agonii sta.noWlią dla autora punikt wyjścia do 
zademOIIlsitrorwanta mechiain:iki powistarwania mi·tu. PLsarizo
wi nile chodziło o demaskowaIJJie intry,g handlarzy sławy, 

a'le o sam ;proces roorastania 51ię legendy, za.taczan.ia przeiz 
nią CO!r.az szer.szych i aibsurd.allniejszych kiręgów. Wciągnięci 
w grę mieszkańcy mi.asteooka l:icy.tują się wzajemnie, do
da6ąc coraz .baJr&iej fantastyczne ogniiiwa .legendy, i w koń
cu są goto1W1i uwierzyć, że nieboszczyk trzeoiego d:nia 
zmairtwychwstał i spaceruje 1po okoLi-cz.nych wydmach. 
W triumfalnym pochodzie .suną ,;mchy z Za.duchowa, pod
skakują ochoczo chwasty z świętodrygów, głosząc chwałę: 

bohatera. Afe nikt ~ nich nie wy.rośnie poniad pułap włas
nych marzeń. Kairykaituralina legenda pana DOM jest tylko 
projekClją uczuć [ myśli mi.totwór·ców ... 

I to jest jeden aspekt sZJt~, jej tło a·Lbo raczej rama_ 
Wewną~ obrazu kłębi s[ę bardziej złożony dramat: ja-
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kim był najprawdę ten człowiek. Czy był tym chalI'czącym, 
ospałym, chrapiącym snem stupiętrowym · mężem, jakim 
wkl:zilały go oczy Leony, czy· też tkliwym, ·'.rozpoetyzowanym 
~ochainkiem, .jailcim wstał w ipamięci Juli.i? 

„.JurlJio! Ozy my mówimy .o 1tym samym człowieku?" 

pyta z pr.Ziwaiżeniem Leona. Cokol.Wliek by świadczyło !Ptrae
ciwko panu DOM - chociażby p róbki jego listów - sama 
postać zmarłego wciąż ulega rzmiainom, można by powie
dzieć P.rouistowsikilm deformacjom, zależnie od tego kto 
o nim mówi. Bo dQpiero w cudzym spoj1I1Zeniu formuje się 
obraz człowtleka. 

Leona to niewą1p1iwie jedna z najrpełiniej1szych i najbar-
d.ziej wieloiznaiOZ1I1ych postaci w twórowści Crommelynoka. 
Ta n;ieoswpjona kobieta ruie mieści się w ciasnych ścianach, 
SZU!k:a wciąż nowych [pl'IZygód miłosnych, żeby wyrrwać się 

z ustalonych kolein. Szamocze się jaik Hedda Gabler li po
gardza świ.altem, w którym wyipadŁo jej żyć_ Jej serce 
otacza pustynia miłości. Nie ogrzeje jej żadne uczucie. Ci, 
którzy do niej s·ię zbliżają, muszą ulec nieuchronnej dewa
luaQji. I dlatego Leona woli ŚW!iadomie wy;brać drogę <wy

rzeczeń. Z „girzeszniicy" ~mieniafąc się w „świętą" będzie 
nareszcie wierną straż.nicZiką legendy. Przy,właszczy sob.ie 
nawet wspomnienia Julii. Bo już wie, że sarna iruie znaj
dJZJie nigdy iszczęścia godnego .swojej wyobraźni. Wmystkie 
<lirizwi oomy;kają się pr.zed tą ~stką. Natomiast przed 
.uifną, uległą i prostą Julią „cały świat stoi otworem". Bę
dzie jesu:ze hronlić swej prz.eszŁości, będzie naiwet wzywać 
pomocy zaś,wiaitów, aile szy1bko skapituluje i z okirzylci.em 
,.,Jakimi tchórzami są zmarli" - rzuci się w objęcia 

kocha1111ka. 
Stanisław Hebanowski 



Krytyk francuski o Crommelyncku 

. Budowa jego sztuk jest zdumiewająca, chociaż bardzo 
przejrzysta i ma odpowiednik tylko w powieściach .ame
rykańskich, które w tym czasie, gdy powstawaiy utwo
ry Crommelyncka, nie byly jeszcze napisane .. Nie tylko 
dlatego, że ich konstrukcja nie jest linearna, nie tylko 
dlatego, że zawierają one cale serie można by rzec nie
zależnych od siebie wątków, ale przede wszystkim dla
tego, że nie pomyślane na z góry zalożony temat - po
wstają z samych postaci i ich prawie pierwotnych re
akcji. Ten sensualistyczny puentilizm peszy trochę ludzi 
o gustach klasycznych. 
·. Role w .jego sztukach są ze szczerego zlata, ale muszą 
być wybite w jego wlasnej niennicy ... 
Być może Crommelynck jest jedynym po Molierze 

i . Marivaux pisarzem, który nauczyl mówić swoich lo
Jcai. Podobnie jak Ma7'ivaux sięga on do stopu codzien
ności i wyrafinowania, aby wyposażyć tych slużących 
w język jednocześnie wulgarny i su btelny. 

MaTc Beigbeder 
(Les Lettres fran\;aises) 



Na tropie inscenizacji utworów 
Ferdynanda Crommelyncka 

W moskiewskim Teatrze Aktora odbyła się 25.IV.1922 r. 
premiera Rogacza wspaniałego (Le cocu magnifique) 
Ferdynanda Ovomrnelynic'ka w inscenizacji Wsiewoloda 
MeyerhroMa. Było to jedno z najgłośniejszych i repre
ze~tatyiwnych rpr;zedstiawień WS!pókzesinego teatru w skaf i. 
świaitowej. Tłumaczony pirzez I. Nk1senowa tekst, w kto
rym nurt poet)'dkriego liryzmu przeplata się z przekor-. 
ną, rulbais·zną 1błazenadą w styJ.u iudowych bohaterów 
średniowiecza (Sowizdrzał, Mlarcholt), zabrzmiał ze s1ce-
111y aktualcle i żywo. MeyerhoM wydrwił zazdrość, do
prowaid'zaj ąc w iprzedistaiwieniu do absm'ldu i hiperb:o
li1CZI1ych wymiarów to uczucie „nowego Otella" - Bruna 
do :żJony - Stelli. Za'lldrość Bruna, nie mająca w do
datku żadnych motyiwacji i uzasadlnień , została potrak
towana jako odrra:ż!a1jąca c!łwroba moraJna. W rnlach 
Bruna i Stelli wystąpiła znalkamita para: Igor Iljiński 
i Maria Balbanowa. Zmontowane do rprzedstawienia. 
kons'truk1cje E. Pop·owej wyznaczały na długi czas kie-
runek całemu prądo:wi teatra[nemu, nazwanemu „kon
struktywizmem". W próbach uczestniczyli S. Eiisensteiln" 
S. Jutlk1iewiicz, W. Majakaw1ski. POlkolenie reżyserów 

ówczesnej aw:aingardy uczyło się na Rogaczu wspania-. 
lym Meyerholda sztuki teatru, a w iprasie całego świata 
ukazialy się tysiące recenzji i airtylkulów o tym prz·ed
st.awieniu . Spelktalld u!Zllano za najdoskonailsze osiąg

nięcie mistrza radzieckiego teaitru. 
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W Polsce [nscenizaicją Meyerholda zainteresował ·się 
m. in. William Horzyoa, pulbliilmjąc („Scena Polska". 
1923, nr 1-3) we własnym opracowaniu przeldad arty
kułu Henrri Guiilbeaiux. Horzycę fascynował w sztuce 
Orommelyndka jej charralkter w~półczesnrego moralitetu, 
któiry .ideałnie nalkladal się na ówczesne marzęnia tea
trailn.e pdllSlkiego reformatora sceny. 

„Trzelba sdbie z:daiwać sipraiwę z tego ZJblir.i:enia nowo
czesnego teartJru rrosyjslkiego do teatru śrredniiowieaza. 

Jest to jedna z cech teatru jutra, ·symptom wska~ujący, 
że szitulka tteatiru będzie sztuką iwielikich ma'S ludowych·'. 
. Nic d'Z'iwnegio, że Horzyca inaugurując, jako dyrektor 
Teatrów Miejski1dh we Lw01Wie, słynną „sześdalatkę" 

(1932-1937) umieścił w p'la'.na-oh repertuarowych obok 
Dziadów, Samuela Zborowskiego J. Słowackiego, Nie
-boskiej, Księżniczki Brambilli T. Mkińskiego... Roga
cza wspanialego Ferdynanda Orommelyncka. Do ins•ce
nizaajii. ·niestety nie doszłlo. 

Bolska ipraiprem!iera Rogacza odbyła się w 1923 r. na 
scenie lkirakowslk•iego Teatru Bagatela za dyr. Mariana 
Dąbrowskiego, a 5. III. 1924 ir. wyisfawil go w przekła

dzie Ja1"osławia Iwaszkiewi·cza i reżyserii Karola Borow
skiego wairsz:awskii. Teatr Ma'ly. Bruna grał Kazimierz 
Justian, Stellę - Mariia Ma1hdka. W •czerwcu 1924 ir. 

Jerzy Walden wyreżysel'owal na popisie Oddziału Dra
ma:ty~egio Konser'Wa'1Jorium Muzyczneg:o w Wa!'szawie 
pierwszy ·alkt Rogacza wspaniałego ·z Kazimierzem Fa
bisi'akiem w ['19l:i Bruna. Reżyser nadał ipmedstawieniu, 
w odróżnieniu od reaiJ.istyc:znej <interpretacji Borowskie
go, charrakter fantastycznej grnteslki. Momenty jaS1krn
wej · ttragifaTsy zostały wycieniowane, a postać Bruna 
potraktowano nie jalk10 uos1obienie zaz:cWości, ale poetę 
'bawiącego się w zazrlTlośnika. 

Snycerz masek (Le sculpteur des masques) ukazał się 
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5. III. 1927 jako Maski (tłum . F. Bernard) w krakow-
1'/kim Teat1rze im. J. Slowacl:ieg10 (dyr. Zygmunt Now.a~ 
'k o'W!Ski) . 

W tej sztuce ·L"drada ma&eńska snycerza Paskala, 
(gorał Ar.tur Socha), który zakochał się w siostrze swo
jej 2lcmy, powoduje konflikt miłości z iprawem moral
nym. Zgorszeni mieszczanie ·ddwraca'.ją się i osądzają 

:rodziinę Pascal1a, a :hona snyce11za przejirza:wszy okrutną 
dla mej tajemni<cę - umiera . Aikcja drnmatu rozgrywa 
się na dwóch planach: w pracowni snycerskiej i rprzy
legl:ej do niiej ulicy we fla:ndryij1skim mias teczku. 

Teatr Nowy w F aznaniiu wystawił Maski 18. X . 1927 r. 
.Milan KwiatlkiorwSk:i, w pracy Dzialalność reżyserska 

Edmunda Wiercińskiego w Poznaniu w L 1927- 1928, 
rpi~ze o tym przedsta.wieniu: 

.,W k·oncerpoji reżY13e1r.S1ko-inscenizacyjnej Wierciński 

przesunął punkt C'iężikości z dramatu psychologicZ!l1ego 
na sy1mlbdlikę i wi1dowi1skowość. Taikie ujęcie utwOiru 
zaznacza się 1bardro wy.raźnie już w sz'kicu olówkowym 
Wiercińlslkiego, w k'tórym nalkreślił 1on scenografię dio 
:pierws·zeg•o aktu w 1zasadzie zgadną z osfatecmym uję
ciem Felilksa Kira:ss·owslkiego. [ .. . ] Kras~owsk'i przygo
tował rpro'jekrt 1scenograficzmy zgodnie z zasadami idei 
sceny 111arastającej, lktóre sam wyzna•czył w książce wy
danej w ir. 1926 nalkła'dem „Zwrotnicy" w KrnJmwie. [ ... ] 
Dużą ir:dlę <Cidgiryiwały w inscenilzaoji barwne kostiumy 
i świa:t~o [ .. . ]. u~upełinrieniem alkcentóiw wizualnych lbyła 
interesująca m'U'stra'Cja muzyiczna Lindy Kamieńskiej, 

z przewijającym •się 1przez wszys1Jkie akty motywem 
piosenlki TłamandzJkiej " . 

Dla poszukiwań ówczesnej awangardy teatralnej, było 
to znamienne przedstawienie. 

KrakOW'Ska ins·cenizaicja Serca Balbiny (La femme qu'a 
le coeur trop petit) , w przekl. W. Krzemińskiego i upra-

cowaniu insceni:zacyjno-reżysel'Sikim Wacława Radul
skiego, wywołała skandal. Nieprzypadkowo recenzenci 
mian!owali Orommelync'ka po premierze (3 VI 1938 r .) -
„fla1mandikim Wit'kacym". Dostojne mury Teatru im. 
Slowadltjego (iQyir. Kardl Frycz) dlugo odpierały atalki 
filistrów i „centusiów", któirych przedstawienie -
grz~e mówiąc - „:zrus~okowało". IKC pisał : „Crom
melynck jes't dzliedkiem swej epdki nie 'UZ'Ilającej auto
rytetu morailinego, nieufnej w stosunku dio W\S'lystkich 
ustałonyich wartości". 

W Sercu Balbiny bez'1itośnie drrwił z naiwnego sen
tymentalmnu, ukazując jego bezJSilnośĆ w zetknięciu 
z życiem. BaJ:bina chce świat przekształcić na swój 
usłumy model. Ludźmi porusza jak marionetkami 
w talkt ułożonego przez siebie wiers'Zlowanego regula
miTllU. Mąż Balbiny, Mariusz, przegrywa dopóki adop
tuje ,się do wioli i kaprysów żony. D~ero argument 
przewagi fizycznej zmienia sytuację na jego korzyść. 
~brutalizowana Balbina kapituluje ·przed światem, któ
remu usiłowała narzucić swoją wolę. Autoir lekceważy 
tutaij celQWo rwszelllkie „kanony' · psychologii, stawiając 
na odmienność k·onstrukcji artystyicznej ". 

„[„.] rozlkJOSZ11a mieszanina smvizdrzałstwa i poezji, 
preyziemności i eteryczności, satyry i 111onsensu" - no
tuje Tadeusz Sinko. 

Radulski, zachowując równowagę między formą sce
niczną sztuki i jej treścią, dążąc do 'kompletnej harmo
nii zewnętrmego ruohu z ideą i !konstrukcją utworu, 
au'tlamaityzowal 'konselk!wentnie ·ruchy i gesty aiktorów 
(Balbmę grała Romana Pawrowska, Mariusza - K'azi
mierz 1Falbisiak). Scenograf, Tadeusz Orłowicz, skompo
nował fantastyczny przekrój wiejskiej sield~by z ogll"am
nym rw~otem na błęlldtne niebo. W ramach tak „irra
cjonalll1ej" konstrulkcji toczyła się ·akcja traig·ikomiC'Zll1ego 
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moralitetu. Ze wszys~kich inisceniiacji utworów Crom
t;-,elyncka w Polsce pr:redstawienie RaduLSkiego bylo 
,,duchem'' zapewne najbliższe poszukiwaniom dZ'i:siej
szej awangall"dy. 

Po tekst moralliitetu o Balbinie sięgcniął .także, w czeriw
cm 1939 r„ wa'l'Sztat teatralny PIS, wy1stawia.jąc g.o jalko 
Kobietę . o malym sercu w II'eżyserii Stanisława Kwa
skowskiego. Jadwiga Zalklicka-'Drzcińska (Balbina), Sta
nisław .Gmlioki (Mariusz), Jadwiga Kurylukówna i Ta
deusz Cygler stworzyli w tym przedstawieniu najcie
kawsze role. 

w· dkresie ip'owojennym teaitry po}skie jakiby zapo
mniały o «~iekawej, ciągle niepOkojącej, a tak wdzięcz
nej , ch!ocia~ trudnej teatr.aJnie twórczości . Ferdynanda 
Crcmmelyndka. Dopiero w sez. 1961/1962 · Państwowy 
Teatll' im. Woj·ciecha Bogusławskiego w Kaliszu dal 
polską praipremiel!'ę ·kolejnej jego trngdkomedii pt. A nial 
i czart (Chaud et froid) w przekładzie i opracowaniu 
Stanirsława Heba:now1skiego i Teżyserii Tadeusza Kubal..; 
skiego. Przedsta.wienie rto granio gościnnie w styC2l!liu 
1962 r . na scenie Teatru P.ol&1,{iego w Poznaniu. 
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