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MICHEL DE GHELDERODE 

Nowoczesny Plutarch, spisując wspaniałe ży
woty bohaterów i twórców, nie mógłby pominąć 
wielkiego, samotnego dramaturga, którego samo 
nazwisko brzmi jak barokowy instrument, Mi
chela de Ghelderode. Flamand, urodzony w 
Brukseli, 3-go kwietnia 1898, ma dziś poza 
sobą czterdzieści lat niezależnej twórczości li
terackiej w języku francuskim. Składają się 
na nią fragmenty prozy poetyckiej, opowiadania 
i dramaty - wszystko napisane przed drugą 
wojną światową•. Począwszy od roku 1947-go, 
kiedy to zespół Katarzyny Toth wystawił Hop 
Signora, teatr Michela de Ghelderode z wyda
rzenia „prowincjonalnego" staje się sprawą kul
turalnego Paryża. Dalsze sztuki (MademoiseHe 
Jaire, Fastes d'Enfer) zyskują autorowi nowych 
przyjaciół i nowych przeciwników. Pewien od
łam społeczeństwa, a przede wszystkim mło
dzież, przyjmuje entuzjastycznie sytuacje i po
staci tego teatru. Reszta zaś, będąca ogromną 
większością, odrzuca teatr brabanckiego drama
turga, teatr obnażający okrutnie i prawdziwie. 
Mieszczuch bowiem odpycha prawdę o sobie, 
o nas, prawdę, którą poeta zgęścił i ujednost
kowił w swoich sztukach. 

Najlepiej zilustruje to krótki dialog, jaki wy
wiązał się pomiędzy autorem i dwoma wysłan
nikami Francuskiego Radia i Telewizji: 

ONI: „.„Czy uważa Pan, iż teatr Pański potrafi 

być pocieszeniem?" 
M. DE GHELDERODE: „Celem teatru - a mego 
w szczególności - nie jest pocieszanie, ani też 
zasmucanie. Teatr jest stwierdzeniem .. . " 
ONI: „Teatr Pański jest stwierdzeniem! człowiek 
jest przedmiotem owego stwierdzenia. Człowiek 
ten nie jest piękny". 
M. DE GHELDERODE: „A czy ja jestem piękny? 
A Panowie? Ludzie nie są piękni, a jeśli są 
takimi, to nie często . Dobrze, że brzydota ich 

• M. de Ghelderode zmarł I kwietnia 1962. (Przyp. 

red .) 
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je~t taka, jak jest, a nie większa. Pomimo to 
wierzę w. Człowieka i wydaje mi się, że można 

to o~czuc w tym, co piszę. Nie zwątpiłem w 
człowieka. Przykuwa moją uwagę i wiem, że 

zdoln~ jest. do wszystkiego - jak również i do 
czegos krancowo przeciwnego." 

Co razi mieszczucha? Czyżby de Ghelderode 
był d~is~aj jedynym pisarzem, który dotknął 

tab~ . swiętej, mieszczańskiej pruderii? Bynaj
~meJ .. Rzecz cała w tym, że uczynił to w spo
sob me uz~odniony z owym światkiem i jego 
na~wornymi krytykami. Rzecz w tym, że poka
zuJąc nasze ciała i dusze, obnażone do cna, 
patrzy. na~ przy tym prosto w oczy. 

W JedneJ ze sztuk Michela de Ghelderode 
spotykamy rzeźbiarza zdobiącego katedry któ
r:m.~ zarz~cają, że . „jest pokazywaczezn' pie
kieł . Zamiast bowiem rzeźbić muskularnych 
Chrystusó""., według renesansowej mody, ów 
artysta kuJe w kamieniu diabły i inne zmory 
otchłani, po gotycku straszne i pokręcone. 

Dzisiejszy świętoszek zarzuca Michelowi de 
G~eld.erode, że człowiek widziany przez niego 
„m~ Jest pię~n~·:· Jest to eufemizm, przykry
w.aJący" powazme3sze pretensje i zarzuty. „Nie 
pięk~y . trzeb~ zastąpić przez „prawdziwy". 
Totez me odbiegniemy od prawdy pisząc iż 

sala prawobrzeżnego teatru „Marigny" za~ta
~owała wielkiego Flamanda głównie za to, że 

Jest „ukazywaczem prawdziwego człowieka". 

O ile miłośnik wysokiej sztuki pisarskiej de 
Ghelderode'_a, zbierając po księgarniach i księ

garenkach 3ego teksty, natrafia na trudności -
o tyle samą twórczość, jej historyczno-arty
styczną aurę przyjdzie mu określić bez tru
du. Można by .ią, po prostu, nazwać jednym 
słowem, co brzmi jak inkantacja: Flandria. 

Flandria dzisiejsza to nie tylko kolebka 
wspaniałych malarzy, to nie tylko smętna, 

w martwą wodę wpatrzona Brugia czy na
stroszona średniowiecznym kamieniem Ganda
wa. Flandria to również nieprzerwany i mimo 
woj~n. wciąż żywy pewien typ życia i patrzenia 
na swiat. 

Dzisiaj Flamandzi to jeszcze lud, autentycz
ny. lud, taki jakim go widzieli Brueghele. Lu
d~1~ są tu mocni, zdrowi i jakby na złość płas
k1e3, nudnej równinie, którą zamieszkują, we-
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seli. Pewne strony ich życia społecznego za
chowały się w stanie nieskażonym, mamy na 
myśli obrzędy gminne i obyczaje. Można by 
rzec, że lud ten i jego życie jest po dziś dziei1 
najwspanialszą ilustracją baroku, pojętego jako 
godzenie kraócowo różnych emocji i klimatów. 

Kto chociaż raz w życiu był w Brugii , ten 
musiał zauważyć rzecz nie istniejącą gdzie in
dziej: monstrualnie czarne, półmetrowe płachty 
klepsydr pokrywające mury kościołów. Ma s i ę 

wrażenie, że ludzie umierają tu częściej i os ta
teczniej. Gruba na trzy palce czerń otaczająca 

klepsydrę i krzyż odbity nie ołowiem, ale gru
bym klockiem - są afiszem samej Smierci 
i napomnieniem dla żywych, a nie powiado
mieniem o czyimś konkretnym zgonie. 

Kto choć raz uczestniczył we flamandzkim 
kiermaszu, widział cech łuczników świętujący 

dzień Patrona, kto - stojąco, jak oni zagryzał 
krwawą kiszkę ociekającą kipącym tłuszczem, 

kto widział ich procesje, gdzie nabite dziewu
chy, kroczące przed chwilą w przebraniu Matki 
Boskiej, czy też Archanioła Gabriela, teraz -
korzystając z przerwy i niepomne skrzydeł 

i błękitnych szat - wcinają fryty, popijając 

je piwem - kto widział dzisiejszych Flaman
dów, temu łatwo przyjdzie pojąć po brueghe
lowsku flamandzkie Wczoraj, z którego czerpie 
siły i szeroką swobodę brabancki dramaturg. 

Aby natrafić na padobny ton u nas w Pol
sce, musimy się cofnąć aż do czasów mistrza 
Jana z Czarnolasu. Pod tym względem fraszki 
Kochanowskiego są „flamandzkie". Jest w nich 
miejsce na zielony dzban, jest i dla spraw łoża. 
A wszystko nazwane słowem konkretnym, bez 
fałszu i pruderii, przez szczęśliwego poetę, dla 
którego świat boży obejmował nie tylko lilie, 
panów szlachciców i słońce na niebie, ale i pi
janiców, kozła połykającego węgorza, nie mó
wiąc już o młodym a zaradnym flisaku, co 
potrafił posiąść kobietę w najtrudniejszych, ja
kie sobie można wyobrazić , warunkach. 

Ale Flandria to nie tylko arkadyjskie życie 

ludu rybaków, chłopów i kupców. To nie tylko 
tłusty Jordaens, nie tylko tydzień dzielony 
na modlitwę i „grzechy główne". Obok ma
lowniczości życia i przepychu naród flamandz-
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ki odziedziczył po swoich przodkach straszną 

pamięć o Inkwizycji. Małe, kamienne grody, 
z dala widoczne na równinnej ziemi, do których 
dzisiaj zagląda turysta, zaznały hiszpańskiego 

terroru religijnego. 
Ze zbiorowej pamięci walk ciemiężonych 

Flamandów z najeźdżcą narodziła się legenda 
o Sowizdrzale, której wspaniałą artystyczną 

wersję stworzył Charles de Coster. Michel de 
Ghelderode pisząc o swym rodowodzie ducho
wym i artystycznym, na pierwszym miejscu 
wymienia Brueghela, a tuż obok niego Charlesa 
de Costera. Idąc w ślady autora opowieści 

epickiej o Sowizdrzale, Michel de Ghelderode 
sięgnął po najcenniejszą tradycję swojego na
rodu. 

Okupacji hiszpańskiej nie można wyrazić 

jednym słowem: Inkwizycja. Obecność namiest
nika, jego dworu i wojsk, przy całym terrorze 
i rządach twardej ręki, wprowadzała w życie 

społeczne Flandrii nowe zwyczaje, nowe for
my obrzędów i widowisk. Nienawidzono arcy
barokowych Hiszpanów, ale jednocześnie naśla
dowano ich strój i postawę, Byli egzotycznymi 
rycerzami pośrodku ludu kupców i rybaków. 

Dziś, przyglądając się spotkaniu obu form 
bycia, flamandzkiej i hiszpańskiej, widzimy, jak 
bardzo północnym Flamandom przypadły do 
gustu niektóre cechy iberyjskich przybyszów. 
Mamy przede wszystkim na myśli zamiłowanie 
do śmierci, towarzyszące nieoddzielnie zamiło
waniu do zabaw i uczt. U jednych i drugich 
ta sama obsesja religijna wtargnęła do życia. 

Lubowali się w żałobie i makabrze, z takim -
chciałoby się rzec - rozmachem i z takim 
przepychem, za jakim zażywali radości dzbana, 
stołu czy łoża. 

W ogromnym teatrze Michela de Ghelde
rode, jak rówmez w jego opowiadaniach, 
śmierć jest jednym z protagonistów. Wysłan

nicy śmierci odwiedzają poetę (L'odeur du 
sapin), raz pachnąc morzem, inny raz stęchłą 

ziemią grobu (Mademoiselle Jaire). De Ghelde
rode wciąga ich w dialog, w najważniejszy 

dialog, próbując od nich wydobyć chociażby 

przeczucie owego istnienia czy nieistnienia po 
tamtej stronie życia. 
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Pośród bogactw przeszłości, z których śla

dem swych wielkich poprzedników czerpał Mi
chel de Ghelderode, rodzicielka Flandria po
siada rzecz cenną, instrument sztuki prymityw
nej i nieomal umarłej, marionetki. Od lat chło
pięcych przyszły dramaturg garnie się do ludu, 
żyjącego w zaułkach brukselskich. Tam, w 
kwaśnych uliczkach, w knajpkach „Pod tłustą 

pluskwą'', czy innym „Zielonym Aniołem", 

poznaje ludzi tkwiących jeszcze napoły w da
wnej Brabancji. U nich szuka ostatnich gestów, 
będących słabnącymi znakami wielkiej, ludo
wej wyobraźni - która zamiera dziś bezpo
wrotnie, niszczona przez ogłupiający film, histe
ryczny footbal czy piwiarnie, ogłuszone wrza
skiem mechanicznych foxtrotów. 

Tam, w piwnicy u podnóża Pałacu Sprawied
liwości, pisarz poznaje teatr kukiełek. Po trzy
dziestu latach, pisząc o tym, złoży hołd drew
nianemu ludkowi marionetek, wyrzezanych 
i odzianych spracowanymi dłońmi plebejskich 
artystów. Tam doznaje teatralnego wstrząsu. 

Tam widzi łzy ludzi i słyszy okrzyki nagra-



dzające bohatera. Wspominając ów czas, na
zwie „lekcję marionetek" lekcją wprowadzającą 
w teatr. 

Nie są to zresztą jedyne poszukiwania bu
dzącego się w młodzieńcu instynktu pisarza. 
Z równą namiętnością odkrywa cyrk, jarmarki 
pełne sztukmistrzów, lunaparki, music-halle, nie 
mówiąc o pochodach cechów, procesjach i po
grzebach. Wystarczy przeczytać którąkolwiek 

spośród jego kronik, aby ujrzeć źródło, ową 

liturgię ludu Flandrii, z której wzięły początek 
gesty poetyckie pokazywacza rzeczy nadprzy
rodzonych i ludzi, takimi jakimi są naprawdę . 

Po tym wszystkim, niech nam będzie wolno 
powrócić do użytego na początku słowa-klucza 
i powtórzyć magiczny wyraz: Flandria. 

Z takiej ziemi, z takiego dzieciństwa, z ta
kiej - po tuwimowsku zagubionej w pergami
nach i rekwizytach lat minionych młodości, 

wyrósł wielki poeta barokowy, Michel de Ghel
derode. 

Dramaty swe ustawia on i rozgrywa na wiel
kiej scenie, w Dawności, której zapomniana 
i dogorywająca fala dziś jeszcze uderza w dłoń 
poety, pochylonego nad Flandrią . Tam rzucone 
konflikty i losy nabierają od razu owej dziw
nej, ghelderodowskiej poezji i - jak młody 

alkohol nalany w beczkę po starowinie - spo
wijają się w szlachectwo. 

Dobrze się stało, że Michel de Ghelderode 
urodził się - jak to sam wyznaje - w „nie 
swoim stuleciu". Dzięki temu mógł bowiem 
wrócić marzeniem artysty w swój czas, w wiel
ki wiek Odrodzenia i stamtąd do nas mówić. 
Autentyczność postawy barokowej, tego uro

czystego gestu poety, możemy równieź spraw
dzić w codziennym życiu brabanckiego dra
maturga. Pod tym względem miłośnik jego 
sztuki doznaje radosnego zdziwienia. Wielki 
samotnik, żyjący z dala od nowoczesnych dni 
i miesięcy, gości w swoim pokoju okruchy 
Flandrii, idącej w zapomnienie. Żyje otulony 
wspaniałym almanachem przeszłości. Idąc dzie
dzińcami jego dramatów, gdzie co krok spo
czywają ułomki kolumn i posągi, trafimy nie
omylnie do pokoju, gdzie pośród tarcz kamien
nych zegarów, masek, modeli okrętów, nagich 
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manekinów, naprzeciw konia, co przycwałował 
tu z którejś karuzeli dzieciństwa - siedzi czło
wiek samotny. Ni podziw, ni oburzenie ludzi 
oglądających jego teatr, nie potrafiły wytrą

cić go z domu, który jest mu ostatnim schro
nieniem w latach, kiedy buldożery obracają 

w gruz dzielnicę po dzielnicy, za nic sobie ma
jąc renesansowe brwi okien, za nic cieniste 
podwórza i ogrody. Czas betonu. Taka samot
ność nie jest ucieczką, ale obroną. Obroną 

godzin mądrych przez zamyślenie i ciszę, a na
rażonych na szwank. 

Ponad łby głupich, mieszczańskich recenzen
tów, szarpiących poły renesansowego płaszcza 

poety za to, że dotknął piórem czarnych murów 
Kościoła i jego niegodnych kapłanów, ponad 
zaśliniony chór pochlebców, chwalących w auto
rze Barabasza i Piekielnych godów twórcę „na 
wskroś chrześcijailskiego" - wznosi się czło

wiek samotny, pisarz wolny i uczący wolności. 
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[Fragmenty pracy Mariana Pankow
skiego o Michelu de Ghelderode, Bru
ksela 1956.) 



Pieter Brueghel: Tłuści i chudzi 
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MICHEL DE GHELDERODE O SOBIE 

Studiowalem w Instytucie św. Ludwika w 
Brukseli. Była to niezwykła szkoła . Zakonnicy, 
którzy nas wychowywali i uczyli - nie mam 
w stosunku do nich urazy osobistej - pobu
dzili we mnie obsesyjne zainteresowanie obrzę
dami pogrzebowymi. Zostało to we mnie na 
dlugo. Dawni ej także bylem zafascynowany 
śmiercią, widzialem w niej jednak piękno, nie 
miała w sob i e nic patologicznego. To zaintere
sowanie śmiercią - fascynację, a może nawet 
miłość - uksztaltowa.!a we mnie matka, inte
ligentna i wrażliwa kobieta, przeniknięta mis
tyką. Była nieśmiała, czuła się swobodna jedy
nie w obcowaniu z naturq, może nawet ściślej 
- z prymitywem. Obcowała ze zjawiskami 
nadprzyrodzonymi, wierzyła w to co nadzmy
slowe. Opowiadała mi jakieś straszne, mroczne 
historie, piękne i tajemnicze bajki. Fascyno
wało mnie to - inaczej niż moich braci i sio
stry, którzy interesowali się samochodami i sa
molotami. Oczywiście byli dziećmi wieku dwu

dziestego. Ja - nie. 

Trafiłem clo teatru w sposób bardzo dziwny. 
Przez przypadek. Któregoś dni a - pod koniec 
pierwszej wojny światowej - odwiedzi! mnie 
ktoś z cyganerii artystycznej, zaglodzony i wy
nędzniały. Zaproponował mi wygłoszenie od
czytu dla młodych artystów i pisarzy. Przy
stałem na to z entuzjazmem, sprecyzowałem 

t emat: Edgar Allan Poe. „Brawo! - odpowie
dział - Ale sam odczyt to trochę za mało. 

Może mógł.by Pan przeczytać jakqś sztukę? 

Z pewnością ma Pan coś gotowego?" Bylem 
.zarozumiały jak wszyscy młodzi pisarze, więc 

odparł.em: „Oczywiście, mam pełną szufladę 

sztuk. Ile z nich Pana interesuje?" „Jedna wy
starczy". W ten sposób zostałem zmuszony do 
napisania sztuki w stylu Poe [ ... ] 
[Była to/ sztuka nieprawdopodobnie koszmar

na, pt. „Smierć zaglqda przez okno". Scena to
nęła w mroku. Paliły się jedynie trzy świece. 

Dramat miał przerażać: każda z występujqcych 
w nim postaci była ułomna, f izycznie bqdź psy
chicznie, każda była na swój sposób szpetna. 
A więc obrz11dliwy, cyniczny starzec, młoda 

dziewczyna z ogromną głowq, głuchy i garbaty 
szambelan, duchowny, który gwałci!, porywał 

dzieci, trul . Jak łatwo zgadnąć, rzecz się działa 

w renesansowym Rzymie. W czasie kiedy to
czyła się akcja, na dworze szalała burza, sły

chać było bez przeru.~y dzwony i wycie wilków. 
Finał był w piekle, wszyscy zostali skazani na 
wieczne potępienie. Było to okropne, niezborne, 
makabryczne i pełne pasji. Odniosłem wielki 
sukces, wystąpienie moje przyjęto entuzjastycz
nie. Nie wiem tylko, czy oklaski nagradzały 

sztukę, czy też to, że nareszcie zrobiło się 

widno. W każdym razie, była to moja najwaź-
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me3sza lekcja. W sposób nieświadomy wyko
rzystalem te efekty teatralne, które mialem sto
sować w przyszłości. 

• 
Piszę swoje sztuki po francusku - tylko po 

francusku. Mimo że w żylach moich plynie 
tysiącletnia krew flamandzka. Nie mówię ani 
piszę po flamandzku. Myślę i czuję po fla
mandzku, mój język i pióro są jednak fran
cuskie. Sztuki moje są tłumaczone na fla
mandzki. Powszechnie sądzi się mylnie, że piszę 
po flamandzku i przekładam na francuski. 

• 
Zawsze interesowala mnie przeszłość, bylem 

z niq mocno zrośnięty. Wobec teraźniejszofri 

czułem się niepewny, balem się jej. Przeszlo.~ć 

dawala mi poczucie spokoju. kusiła mnie swoim 
bogactwem. Teraźniejszość jest dla mnie nic
uch wytna. Przeszlość jest żywsza od codzien
ności. W przeszlości obecna jest śmierć, wobec 
tego jest ona (przeszłość) równocześnie bar
dziej wrażliwa na to, co stanowi przeciwieństwo 
smierci. Fascynowały mnie przygody Dyla 
Sowizdrzala, które uczyniły sławnym mojego 
rodaka, Costera. Dawne legendy, stare obycza
je, stulecia niepokoju - a więc wiek szesnasty, 
brutalność życia, wojny religijne. Widzę i czu
ją tamte masakry, okrucieństwo tego okresu. 
Znam smak i zapach mięsiwa, slyszę bulgota
nie piwa, słyszę odglosy zabaw: bliski jest mi 
ten okres, kiedy Fiamandia cierpiała z powodu 
wojen, kiedy życie bylo orgiastycznym tańcem . 

• 
[Najbliżsi. mi są) oczywiście elżbietanie. 

U Szekspira jest pasja i sq konflikty, które 
także mnie fascynują. Wplyw wywarł na mnie 
także Ben .Johnson i Marlowe. I teatr hiszpań
ski wicku zlotcgo. Dużo zawdzięczam Lope 
de Vedze i Calderonowi [ ... ] Ni.epokoi mnie 
tajemniczy dramat Maeterlincka. Nauczył on 
mnie, że dramat to zjawisko nie tylko fizyczne, 
ale metafizyczne... Poznalem dzięki niemu to, 
co on nazywa „głębszym życiem". Wiele jego 
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idei uznalem za własne. Obaj żywimy przeko
nanie że jesteśmy otoczeni przez niewidoczne, 
wyżs;e istoty. I eh wyższość polega na tym, że 
znają sposoby porozumiewania się, jakich nie 
potrafimy sobie wyobrazić... Przez długi czas 
idealem moim byl Strindberg. Posługujemy się 

z gruntu różną techniką, mimo to jest mi bar
dzo bliski. Łączy nas przypuszczalnie wspólne 
dążenie zgłębienia za każdym razem istoty pro
blemu, przeniknięcia go na wylot. Nie boimy 
się tego. Lubię go przede wszystkim dlatego, 
że umiał odczuwać i cierpieć. 

• 
Gdyby nic ów ból, który towarzyszył mi . 

prawie przez ca.le życie, nic bym chyba nie 
napisal. 

• 
(1938) Powrócilem do dawnej milości: do opo

wiadań. Pracowalem także przez kilka lat nad 
pamiętnikami, które zostaną ogloszone po mo
jej śmierci. Przestalem pisać dla teatru, po
nieważ czułem, że wykorzystałem już wszystko, 
co miałem jako dramatopisarz do powiedzenia. 

• 
Jestem podobny do mojego Krzysztofa Ko

lumba. Podobnie jak on tęsknię za wolnością. 



Stanowi on syntezę wszystkich podróżników, 
wędrowców, „poszukiwaczy" wszelkich czasów. 
Krzysztof Kolumb byl człowiekiem, który ucie
ka!. Ucieczka! Cóż za czarodziejskie słowo! 

Jest to w równym stopniu problem Kolumba 
jak czlowieka wspólczesnego. Ludzie próbują 

ucieczki, ponieważ życie jest okrutne. Kolumb 
szuka! niejako Parsifalu; być może, był takim 
samym szaleńcem jak Don Kichot. Kolumb nie 
został zrozumiany. Cywilizacja odwróciła się 

od mojego Kolumba, wtrącając go rlo więzie

nia albo stawiając mu pomniki. Ludzie nie
winni byli torturowani od początku świata. 

* 

Nie lękam się. Nic boję się niczego i ni.ko
go. - króla ani. papieża, człowieka ani insty
tucji .... nawet Boga. Jestem wolny. 

* 

1 II 1957. Ludzie zaczną prawdopodobnie wy
pytywać się o mnie. Po co? Nie ma w tym 
najmniejszego sensu. Poeta nie jest politykiem, 
bokserem, gwiazdą filmową, tancerzem, kurwą 
światową ani kimś w tym rodzaju. Wiele razy 
odpowiadałem na pytania reporterów, nie mam 
już ochoty tym się zajmować. To, co można 

i co powinno się wiedzieć na mój temat, za
warte jest - albo nie jest zawarte - w moiclt" 
dzielach. Gdy zostaną zebrane, okaże się, że 

jest tego sto sztuk i mniej więcej tyleż opo
wiadań. Urodziłem się w roku 1898 i choć 

jestem chory, nie zamierzam umierać ani od
kladać pióra„. 

Muzyka odgrywał.a i odgrywa dużą rolę 

w moim życiu. Malarstwo również. To jest 
oczywiste. Należę do narodu malarzy, który dal. 
światu słynną szkolę flamandzką, do której 
należał Hieronymus Bosch, wszyscy Brueghe
lowie, Franz H ais, Teniers, Rubens, Brouwer 
i setki innych renomowanych artystów. Co się 

tyczy muzyki, którą studiowałem jako teore
tyk, to już jej nie uprawiam, jestem jednak 
nadal jej wielbicielem, zwłaszcza muzyki iired
niowiecznej oraz polifonii kompozytorów fla
mandzkich, włoskich, angielskich epoki rene
sansu, który stworzy! szkoły uniwersalne. 
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• 
28 XII 19.57. Zerwałem z życiem publicznym, 

ze światem zewnętrznym, i stałem się oto 
u progu moich sześćdziesięciu lat rodzajem fi
lozofa, samotnym miłośnikiem flamandzkiego 
renesansu, z pasją śledzącym przygody ludz
kości z dala od wszystkiego - to znaczy z da
la od ludzi, których kocham jedynie na odleg
łość z dala od ludzi, o ile to możliwe„. Nie 
zwracałbym uwagi na moje dolegliwości, gdyby 
nie to, że zmuszają mnie tak często do odrzuca
nia pióra - teraz, kiedy tyle jeszcze zostało 

rlo .zrobienia! Powtórzyło się to znowu w ciągu 

ostatnich miesięcy. Wskutek ataków astmy mu
siałem kilkakrotnie odkladać pwro, wzięcie 

go z powrotem do ręki jest dramatem, powra
cam jednak stale do pięknych marzeń. [ ... ] Nie 
jestem afektowany, jestem po prostu zmęczony, 
zostałem pokonany przez wiek kosmosu 
wiek Ziemi, być może„.? Jakże jesteśmy starzy, 
my, którzy ogłosiliśmy nowe tysiącl.ecie, no
we niebo i nową Ziemię! 

MICHEL DE GHELDERODE 

[Fragmenty rozmowy z krytykiem ame
rykańskim, Samuelem Draperem, oraz 
fragmenty listów Ghelderode'a. f'rze
ctruk z „Dialogu'', nr 12/63) 
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OSOBY: 

NEKROZOTAR, Mistrz Kościej . 

VIDEBOL, filozof . .. . 

PORPRENAZ, pijak 

SALIWENA, żona Videbola 

GULA W, książę Brueghellandii 

ASPIKET, minister 

BAZYLIKET, minister 

JUSEMINA, urodziwa dziewczyna 

ADRIAN, urodziwy chłopak . 

SZOBIAK 

SZAI3ERNIAK 

RUFIAK 

I 
,. 
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ANDRZEJ POLKOWSKI 

STANISŁAW MICHALIK 

WITOLD PYRKOSZ 

. IGA MAYR 

IGOR PRZEGRODZKI 

RYSZARD MICHALAK 

LUDOMIR OLSZEWSKI 

KRYSTYNA MIKOŁAJEWSKA 

ROMUALD MICHALEWSKI 

MARIAN WIŚNIOWSKI 

TADEUSZ SKORULSKI 

. ANDRZEJ HRYDZEWICZ 



PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 
KAZIMIERZ HERBA 
SUFLER 
WANDA JASIUKIEWICZ 
OPRACOWANIE DZWIĘKOWE 
HUBERT BREGUŁA 
KIEROWNIK TECHNICZNY 
!\UROSŁA W DZIKI 
BRYGADIER SCENY 
TADEUSZ KACZMAREK 
ELEKTRYCY 
MIECZYSŁAW WALCZAK 
JAN BARTOSIK 
KIEROWNICY PRACOWNI : 
KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
JOZEF PRECKAŁO 
KRA WIECKIEJ DAMSKIE.J 
WANDA PRECKAŁO 
PERUKARSKIEJ MĘSKIEJ 

MIECZYSŁAW WOJCZY?'ISKI 
PERUKARSKIE.J DAMSKIEJ 
ZOFIA WOŻNIAK 
SZEWSKIEJ 
MIKOŁAJ BRATASZ 
T APICERSKIE.J 
RYSZARD TKACZYK 
STOLARSKIEJ 
MICHAŁ PRAISNER 
MALARSKIEJ 
TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
l\IODELATORSK !EJ 
TADEUSZ ZAKIEWICZ 
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H elinant de Froid111ont 

LES VERS DE LA MORT 
Quc vaut quanquc li sicdcs fait? 
Morz en une curc tot dcsfait, 
Qui ne gicuc pas a rcfairc. 
'Quc vaut quanqu'avarice atrait? 
Morz en une eure tot fortrait. 
Qui nul gieu nc pert par mestraire. 
Morz fait lcs plus cmparlez tairc, 
Les cnriscz plorcr et brairc; 
Morz fait toz jors de bel tcms lait; 
Morz fait valoir et sac et haire 
Autant com propre et robe vaire; 
Morz contre toz desrainne a plait. 

Que vaut biautez, que vaut richcce, 
Quc vaut honeurs, que vaut hautece? 
Puis que morz tot a sa devise 
Fait sor nos pluic et secherece 
Puis qu'ele a tot en sa destrccc, 
Quanqu'en dcspit et quanqu'cn prise? 
Qui paor de mort a jus misc, 
C'cst ci.i cui la mort plus atisc 
Et vcrs cui cle anc;ois s'adrece. 
Cors bien norriz, chars bien uli.se 
Fait de vcrs et de feu chcmise: 
Qui plus s'aaise plus se blccc. 
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l--Ielinant de Froidmont 
(XII-XIII w.) 

WIERSZE O Ś:NlIERCI 
Cóż warte wszystko, co świat wiąże, 
Gdy :lmicrć je rychło porozwiążc, 
Jak snopki w polu rozsyp1ljąc? 

Cóż warte twoje skarby, książę, 

Smierć ich rachować nie nadąży, 
Przegra z niq. nawet kto szachruje, 
Smierć r:1adatliwym jęzor zzuje, 
Wesollwm w oczach strach maluje, 
Oćmę w słoneczny dzień zaląże. 

Gronstaj z łachmanem zrównuje, 
Które w sukmany oblekuje, 
Każdego równo w otchlań grąży. 

Cóż piękność, urodzenie warte, 
Honor, bogactwo, karki twarde? 
Smierć tego świata jest włodarzem: 
Słotę i suszę, rok i kwartał, 

Wszystko za swojq. ko.§bą zgarta, 
Bo wszystko równą wzgardą clarzy, 
Kto lekce stra.ch przecl śmiercią waży, 
Ow osobliwie ją potwarzy, 
Sciga go, tropi na kształt charta. 
Skarmione ciała, tłuste twarze 
Robakiem toczy, w ogniu smaży: 

Dogadzasz sobie, bliżejś czarta. 



Morz prueve, et je de riens n'en dot, 
Qu'autant ne vaille peu com mot 
De tote rien qui muert et seche. 
Morz mostre que noient est tot 
Et quanque glotonie englot, 
Et quanque lecherie leche. 
Morz fait que li sainz hom ne peche, 
Por ce que riens ne li contechc 
O cle puist d9ner un bot. 
Morz met a un pris gra.nge et creche, 
Vin et iaue, saumon et seche; 
Morz dit a totes aises „tprot". 

Morz est la roiz qui tot atrape, 
Morz est la mains qui tot agrape: 
Tot !i remaint quanqu'elle aert. 
Morz fait a toz d'isembnm chape 
Et de la pure terre nape, 
Morz a toz oniełnent sert, 
Morz toz secrez met en apert, 
Morz fait franc homme de cuivert, 
Morz acuivertist roi et pape, 
Morz rent chascun ce qu'il desert, 
Morz rent al povre ce qu'il pert, 
Morz tout al riche quanqu' il hape. 

Morz fait a chascun sa droiture, 
Morz ;[ait a toz droite mesure, 
Morz poise tot a juste pois, 
Morz venge chascun de s'injurc, 
Mo·rz met orgueil a porreture„ 
Morz fait faillir la guerre as rois, 
Morz fait garder decrez et lois, 
Morz fait laissier usure et crois, 
Morz fait de soef vie dure, 
Morz as porees et os pois 
Donne saveur de bon craspois 
Es cloistres o l'en c·rient luxure ... 
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Za jej spra.wq wszystlio na świecie 
Jak słowo jest, z wiatrem co leci 
A czlek na nim tymczasowy gośĆ. 
Za jej sprawą miłość jest śmiecie, 
w.~zystkie po niej mioty wymiecie, 
Wszeteczeństwom wszystkim rzeknie „dość". 
Przez nią święty nie grzeszy; jejmość 
Daremnie w nim szuka slabości, 
Gdy z ochotq idzie na ścięcie, 
W jednej cenie jej stajnia i gwó.td:f:, 
Wino z wodą, pieczyste i kość. 
śmierć rozpuście mówi „a przede". 

Śmierć lapkq, której każdy boi, 
Po wszystko sięga jak swoje, 
Nikt się z jej objęć nie wychwyta. 
Smierć wszystkim jeden calun kroi 
Groby w piaseczek czysty stroi, ' 
A możnych jak maluczkich chwyta. 
śmierć tajemnice wszystkie wyda, 
Wolnego człeka czyni z Żyda, 
Papieża między Żydy gnoi. 
Każdego podług zasług skwita: 
Biednemu weźmie miarkę żyta, 
Bogacza zlupi, bo nabroił. 

Smierć w nocy ci powie, że pora, 
Chociaż zdrów się kładłeś z wiec.zora, 
Bo znienacka śmierć maskę zrywa. 
Po chatach kto mieszka czy dworach, 
śmierć ich do jednego pcha wora. 
Śmierć wojny cesarzom przegrywa, 
Sprawiedliwość na wierzch dobywa, 
Z lichwiarzem razem długi zbywa. 
Nie szukaj lepszego doktora. 
Za jej sprawą postna warzywa 
Jak najtlustsza smakuje ryba 
Nienażartym mnichom w klasztorach ... 

Przełożył JERZY LISOWSKI 



Jan Błoński 

MICHEL DE GHELl)ERODE 

Michel de Ghelderode - to pisarz zadziwia
jący . Równie łatwo się nim rozentuzjazmować, 
jak go nie cierpieć - najtrudniej ocenić i doce
nić . Ten Belg jest w Polsce właściwie nieznany. 
Tymczasem na Zachodzie - we Franc.ii przede 
wszystkim, nie mówiąc o Holandii i Belgii -
ma Ghelderode zagorzałych zwolenników: gra 
się go w Paryżu właściwie co roku, „odkryw
szy" w latach bezpośrednio powojennych. Wy
stawiono tam m. in. Czerwoną magię, Baraba
s.za, Escurial - dwie ostatnie sztuki przywiozły 
na Międzynarodowy Festiwal teatry bruksel
ski i amsterdamski. Przypominam sobie także 

sprawozdania z Przepychów piekielnych, Hop 
signor!, Escu.rialu, wystawianych przez fran
cuskie czy belgijskie zespoły . Ghelderode bywa 
jednak często przyjmowany ze zgrzytaniem zę
bów: choćby Kemp i Marcel, recenzenci .,Mon
de" i „Nouvelles litteraires" złościli się na „ab
solutnie niemożliwego i nieznośnego" Baraba
sza; co tym łatwiej zrozumieć, że dramat to 
znacznie słabszy [„.] 
Pierwszą sztukę wystawił [Ghelderode] w 

1918, w 1919 oświadczył, że poświęci się wy
łącznie prozie. Jego kilkadziesiąt sztuk powstało 
więc głównie w dwudziestoleciu. Oczywiście 

słowa nie dotrzymał, wracając po wojnie do 
ulubionej formy wypowiedzi. Znany prawie wy
łącznie wśród intelektualnej elity, z trudem 
dostawał się na belgijskie sceny (Panta(Jleize 
w 1930 i 1934, Czerwona magia w 1934, Hop, 
signor! w 1942). Konsekrował go, oczywiście, 

Paryż. Jak to zwykle bywa: w 1956 belgijski 
ambasador w Paryżu przyjeżdża na przedsta
wienie pisarza , którego własna, tak bardzo 
mieszczańska ojczyzna uważała przez dwadzieś
cia lat za narwańca, oszczercę itd . [.„] 

„Grany po kawiarniach „cygan" literacki 
staje się symbolem narodowego teatru; dobrze 
jeszcze, że za życia„. „W przeciwieństwie do 
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autorów brukowych powieści, którzy są bar
dziej czytani niż sławni, pisze wydawca Ghel
derode'a w 1942 (pierwszy, który zdecydował 

się wydać całą ówczesną dramaturgię pisarza) -
Michel de Ghelderode jest bardziej sławny niż 
czytany, bardziej znany niż wystawiany. Po
dobny los spotkał wielu znakomitych twórców. 
Przypadek Ghelderode'a jest jednak szczególny. 
Jego sztuki mogą, jesteśmy tego pewni, zna
Jeżć powszechne powodzenie u jak najszerszej 
publiczności. Jakże mogło być inaczej, skoro 
czerpią swe natchnienie z najgłębszych trady
cji naszego kraju?" Było jednak inaczej; właś
nie dlatego, że Ghelderode budował swój· dra
mat, czerpiąc ze starych niderlandzkich tra
dycji. Będę to za chwilę próbował wytłuma

czyć. 

Tymczasem powtarzam: nie można Ghelde
rode'a przyjmować „rozważnie" i obojętnie. 

Rzadko ma się wrażenie , czytając nieznanego 
pisarza, iż wchodzi się wraz z nim w nowy, 
rzeczywiście nowy i szczególny świat, który 
przedtem trudno było nawet przeczuć. Takie 
właśnie wrażenie odniosłem w zetknięciu z Ghel-
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derodem. Rozpętany romantyzm, wulgarny bru
talizm czy melodramatyzm efektów, absolutny 
brak umiaru i diaboliczna pewność siebie -
wszystko to wydało mi się konieczne, niezbęd
ne, przydające tylko barwy i smaku przedziw
nym wydarzeniom, jakie rozgrywają się w te
atrze Ghelderode'a. 

Stoi on na uboczu współczesnej literatury, 
zajmując miejsce osobne i całkiem szczególne. 
Czym jest we współczesnej sztuce Belgia? Pro
wincją francuską, i to mocno zacofaną: Paryż 

drenuje z talentów zarówno Marsylię, jak 
Brukselę. Otóż zaryzykowałbym twierdzenie, że 
wśród wielu pisarzy francuskich pochodzenia 
belgijskiego Ghelderode jest jedynym Belgiem 
piszącym po francusku: jedynym dziś naprawdę 
narodowym pisarzem Flandrii. Dokonał on mia
nowicie bardzo szczególnego połączenia: skoja
rzył nadrealizm z tradycją miast flamandzkich, 
tak całkowicie zamarłą w nowoczesnej Belgii. 
Łącznikiem był oczywiście - Brueghel; ten 
Brueghel, którego tak często wspomina Ghelde
rode w swych sztukach, Brueghel, którego na
sza współczesność tak wysoko wyniosła w ma
larskiej hierarchii. I jeszcze jedno: choć nad
realizm - a zwłaszcza atmosfera nadrealizmu -
wywarła ogromny wpływ na Ghelderode'a, nie 
jest on teatralnym nowatorem, jakimi we Fran
cji są dziś na przykład Samuel Beckett czy 
Arthur Adamov. Wyciąga on raczej ostateczne 
konsekwencje z pewnego rodzaju teatru, prze
puszczając tendencje romantyczne przez dia
belską maszynkę nadrealizmu. Snując dalekie 
analogie, można by powiedzieć, że jest on nie 
tyle Schonbergiem, ile jakimś przedziwnym 
flamandzkim Wagnerem teatru . 

• 
Ghelderode - i to szczególny, dzisiaj zwłasz

cza, paradoks - jest nowoczesnym autorem 
sztuk historycznych. Ulubioną krainą wyobraźni 
są dlań miasta flamandzkie - od średniowiecza 
aż do okupacji hiszpańskiej. Oto informacja 
autorska do Mademoiselle Jaire: „We fla
mandzkim mieście, od którego cofnęło się morze 
i które jeszcze dzisiaj śni jakby swe dawne go
dziny. Misterium rozwija się przez trzy pory 
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Hieronymus Bosch: Fantazja alegoryczna 
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roku, od jesieni do wiosny, w kamienicy para
fii świętego Jakuba, która dotąd istnieje. Po
stacie barwne, jakie można jeszcze odnależć 

na miniaturach burgundzkich. Niektórzy chodzą 
w turbanach lub w strojach z orientalnym przy
braniem; było to częste w tym porcie, pierw
szym w świecie zachodnim„." O ile się orien
tuję, idzie o Bruges. Zresztą zawsze prawie 
odnależć można analogiczną notatkę: „dawna 
Flandria", „Brueghelland". 

Ghelderode jest również autorem kilkunastu 
tomików opowieści, legend , facecji flamandz
kich (Kwiebe-Kwiebus, Czarodziejstwa, Komicz

na historia Kaizera Karela, taka, jaką przecho
wali po dziś dzień ludzie Brabancji i Flandrii); 
Kaizer Karel, dodajmy, to oczywiście Karol V, 
największy z monarchów Hiszpanii, któremu 
Ghelderode poświęcił jednoaktówkę Słońce za

chodzi, poetycką transpozycję ostatnich chwil 
cesarza, dożywającego swych dni w klasztorze 
Yuste w Estermadurze. 

Ghelderode jest więc - w pewnym sensie -
pisarzem flamandzkiego folkloru! Tylko począt
kowo wydać się to może niezrozumiałe. Podej
mowanie motywów i nastrojów ludowych cieszy 
się na ogół wśród „kulturalnej publiczności", 

fatalną opinią, zarazem zaś było długo mono
polem literatury „prawicowej". Nie wolno jed
nak zapominać, że istnieje także filiacja pomię
dzy folklorem a awangardą . I to filiacja -
dodajmy - bardzo istotna. Choćby u nas; nie 
jest przypadkiem, że Przyboś bada pieśń lu
dową ; że futuryzm łączy się z ludowością, choć
by naiwną (Czyżewski, Młodożeniec , w innym 
trochę sensie - Jasieński); że wreszcie z ludo
wych żródeł powstawała poezja Czechowicza. 
Jeszcze ostatnio można wychwytać podobne 
próby w młodej nasze.i liryce: i to nie tylko 
u stylizatorów, jak Kubiak czy Ficowski, ale 
co ciekawsze, u najbardziej oryginalnych awan
gardzistów (choćby u Białoszewskiego, w Bal
ladach rzeszowskich). Jest to zupełnie to samo 
dążenie, które pchało Gauguina na Tahiti czy -
bardziej jeszcze - kubistów do sztuki mu
rzyńskiej; które sprawia, że w środowisku arty
stycznym Paryża wybucha periodycznie zain
teresowanie sztuką Gallów, Etrusków, Eskimo-



sów itd. Znane są - i wielekroć badane - ana
logie między sztuką nowoczesną a twórczością 

ludów pierwotnych ; a także - sztuką ludową. 

Trudno jednak mówić - w wypadku Ghelde
rode'a - o zainteresowaniu magicznym czy 
mitologicznym sensem sztuki pierwotnej; fi
liacja jest tu nieco inna - i bardziej oso
bista; wrócę do niej jeszcze. 

Teatr Ghelderode'a - ryzykując ten sąd, my
ślę przede wszystkim o jego farsach - nawią

zuje do ulicznych przedstawień średniowiecz

nych, maskarad karnawałowych, najbardziej 
ogranych wątków scenicznych, wałęsających 

się przez całą historię dramaturgii. Byłby na 
pewno lepiej zrozumiany przez mieszkańców 

piętnastowiecznych Bruges niż przez publicz
ność konwencjonalnych teatrów międzywojen
nej Belgii. Dlaczego? Odpowiedź jasna: teatr 
Ghelderode'a, podobnie jak teatr ludowy, 
zwłaszcza ludowa farsa, niczego się nie „boi": 
nie zna społecznych i towarzyskich zakazów, 
fetyszy dobrego tonu, wychowania, manier. Jest 
to teatr zbyt autentycznie i bezceremonialnie 
ludowy, by znieść cenzurę mieszczańskiej pu
bliczności. Choćby ta była najbardziej nawet 
„ludowo" i tradycyjnie nastawiona! Ghelderode 
śmieje się z tego samego, z czego śmiał się 

karnawałowy tłum antwerpski w 1500 roku; 
i powodów swej wesołości bynajmniej nie ukry
wa pod korcem. A poza tym: Ghelderode jak 
najpełniej podziela społeczno-obyczajowy sąd 

gminu; jeśli kocha Flandrię rzeźników, kra
marzy i ulicznych dziewek, to bardzo bezcere
monialnie poczyna sobie z możnymi tego świata. 
Unika on podtytułu „komedia", w którym jest 
już coś z salonu; woli starą nazwę „farsa", pro
wokującą do grubego i cielesnego śmiechu. 

Można w jego dorobku wyróżnić grupę sztuk 
najłatwiejszych dla widza: farsy te są bądź 

parafrazą starych pomysłów czy facecji, bądź -
ogólniej - podejmują pewne tradycyjne moty
wy ludowego śmiechu. 

Istnieje sztuka Ghelderode'a, w której można 
doskonale dostrzec, jak ludowa kanwa, ludowy 
temat urasta i przemienia się w coś znacznie 
oryginalniejszego niż trawestacja starego mo
tywu. Myślę o Balade du Grand Macabre (1934). 
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Tytuł ten można by ewentualnie przetłuma

czyć jako Wędrówka Mistrza Kościeja. Jest to 
opowieść o końcu świata; końcu ukochanego 
„Brueghellandu". 

Uderza w tej sztuce, pełnej najśmieszniej

szych i najbardziej absurdalnych farsowych po
mysłów, owo ustawiczne „fortissimo", w jakim 
lubuje się Ghelderode. Tak w Balade du Grand 
Macabre, jak we wszystkich sztukach „ludo
wych", Ghelderode podejmuje tradycyjne mo
tywy, ale po to, by je możliwie maksymalnie 
wyjaskrawić, ufantastycznić, doprowadzić do 
jakiejś „paroksyzmalności". Dlatego twórczość 

Ghelederode'a wydaje się jakąś podróżą do 
kresu teatralnych możliwości: monstrualnym, 
nadromantycznym rozpasaniem, wobec którego 
bledną najbardziej szokujące kontrasty teatru 
renesansu czy romantyzmu. Otóż i pierwszy 
znak wskazujący na nadrealistyczne filiacje 
Ghelderode'a. Uprawia on - można by powie
dzieć - szczególny „nadrealizm stosowany". 
Czerpiąc z tradycji podnosi ją do nowoczes
ności przez gigantyczne wyolbrzymienie moty
wów i sytuacji, przez systematyczne przerażanie 
i oburzanie widza. 

Teatr Ghelderode'a jest dziwny, odurzający; 

sprawia rzeczywiście wrażenie snu, histerycznej 
wizji chorobliwego rozpasania wyobraźni, „roz
pusty duchowej", by przypomnieć zwrot Dos
tojewskiego. Pozwala upajać się najdziwniejszy-
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mi, niebywałymi przygodami, jakie wskrzesz~ -
i jakimi bawił się widz zarówno antyczny, Jak 
średniowieczny. Punkt niezmiernie ważny: Ghel
derode odkrywa - jak prawie wszyscy rzetelni 
i nowi dramaturdzy dwudziestego wieku, po
czynając od Claudela i Giraudoux - zapo~~ 
nianą przez mieszczańską epokę „cudownosc 
teatralną. Teatr nie jest miejscem, w którym 
widza poucza się czy bawi, karci czy śmieszy 
dla bezpośredniej, życiowe.i korzyści; jest miej
scem, w którym dzieją się rzeczy nadzwyczaj
ne. Znów przypomina się Witkiewicz, który 
chciał, by widz wychodząc z teatru czuł się tak, 
jakby przeżył nadzwyczajny sen. Ale przede 
wszystkim przypomina się teatr u swego po
czątku, kiedy był rozpasaną zabawą i zarazem 

misterium. 

! ,,Dialog" nr 4/1V56] 



George E. W elJwarth 

O N1ICHELLT J)E GHELDERODE 

Sztuki [~iche1a de Ghelderode] to grotesko
wy dem~niz~'. mariaż sprośnego żartu i magii 
cz~rn?ks1ęs~ieJ. Ś;'iat .j.est miejscem, gdzie rzą
dzi diabeł i rozw1ązłosc cielesna. Postaci cz -
ste" policzyć można na palcach. Bohate~~w~e 
Gheld~ro~e 'a P_rz~st_ają być groteskowi dopiero 
po ś~1erc1. śmierc Jest jego [.„] obsesją: śmierć 
to triumf ducha nad ciałem któ . , re z a wsze 
Jest groteskowe [ ... ] 

o ... 
. czywisc1e Ghelderode nie jest tragikiem 

Zacina z J'ego p t · . . · . os aci nie Jest tragiczna Sa-
tanizm idzie tu w parze z rab la· . . . e 1s1zmem _ 
i to właśnie stanowi klucz do dramaturgii 
Ghel~erode'a . Na każdym kroku demonizm łą
czy się z farsą skatolog·iczną Ta skat l . . · o ogia Jest 
często o krok od wulgarności, ale na tym po-
lega chwyt Ghelderode'a, przy którego pomo-

d
cy ';h~e szokować - i pokazać swój stosunek 

o swiata. 

Wędrówka Mistrza Kościeja i Czerwona ma

gia - to dwie najlepsze sztuki Ghelderode'a. 
W obu występuje bohater, który wierzy, że 

jest istotą pozaziemską. Obie sztuki są farsami. 
Czerwona magia jest manazem Mizantropa 
Molierowskiego z Alchemikiem Jonsona. Tyle, 
że tamci pokazywali szaleństwo myśląc o po
prawieniu człowieka, a rzecz Ghelderode'a ma 
pokazać, że świat zwariował. Farsa Gheldero
de'a opowiadana jest z reguły tonem sardo
nicznym. Jest w niej zawsze coś z cynicznego 
poglądu na świat. Tak jest w Wędrówce Mi

strza Kościeja, tak jest w Czerwonej magii, tak 
jest w sztuce O diabie, który cuda prawi! 

z ambony. Nie jest przypadkiem, że ta ostatnia 
żywo przypomina wymowę sztuki innego mora
listy, Dlirrenmatta (Aniol zstąpi! do Babilonu). 

Groteska w dramatach Ghelderode'a pełni 

funkcję podwójną. Po pierwsze, wykorzystuje 
naiwność szesnastowiecznej warstwy obycza
jowej, w której odnajduje jednocześnie okru
cieństwo i błazenadę. Po drugie - jest wyra
zem stosunku Ghelderode'a do świata . świat 
szesnastowieczny jest równocześnie naszym 
światem współczesnym. światem, w którym 
Bóg walczy z diabłem. Ghelderode wierzy w 
obu. Groteska jest więc nie tylko chwytem, to 
nie tylko stylistyka, także - i przede wszyst
kim unaocznienie osobistych przekonań . 

Życie - powiada - jest pokusą do grzechu. 
Właśnie w średniowieczu pojęcie grzechu wy
stępuje w najczystszej postaci. Bo w gruncie 
rzeczy każda niemal stworzona przez Ghelde
rode'a postać jest projekcją jego samego. Każ
da sztuka jest rodzajem portretu Doriana Gra
y 'a, tyle że malowanego nie na płótnie, ale 
w teatrze. 

Dramaturgia Ghelderode'a jest z pozoru dra
maturgią antymoralistyczną. Ghelderode jako 
człowiek był samotnikiem, odgrodził się od 
świata [„.] Był zapiekłym moralistą. Pokazy
wał świat wykrzywiony w okrutnym grymasie, 
bo dręczył go niepokój: o człowieka, którego 
chciał mimo wszystko poprawić; o człowieka, 

w którego wierzy. Pokazywał go takim, jakim 
być nie powinien. Ideał umieszczał poza przed
stawianą przez siebie rzeczywistością. Jak Bosch 
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i Brueghel, którzy byli jego mistrzami. Od 
nich też przyjął zasadę wyolbrzymiania. W 
każdym razie nie interesowała go tylko rekon
strukcja historii. Stworzył własny świat, do 
którego wpisał własne obsesje. świat, który 
jest także współczesnością . Był pesymistą, ale 
wierzącym w człowieka. Pomimo wszystko. 

[.,Dialog", nr 12/63] 

W programie wykorzystano fragmenty obrazów Piotra 
BruegheJa: Stepcy, Chrystus wyszydzany przez ±ol
c!aków, Taniec chlopów oraz Hieronymusa Boscha: 
Kuszenie św. Antoniego, Ogród rozkoszy, Sw. Marcin. 
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