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PIETER BRUEGEL
PIETER BRUEGEL starszy (1525-1569) zwany CHŁOPSKIM, najwybitniejszy malarz niderlandzki XVI w.
W twórczości artysty rozróżnić można trzy zasadnicze fazy.
w pierwszej g\Owną rolę odegrało zainteresowanie pejzażem, wywołane podrOżą do
Włoch,
zwłaszcza
pięknem
alpejskie.i przyrody, której motywy ciągle powracają w jego
obrazach.
W drugiej fazie stworzył artysta s zereg prac graficznych najczęściej o tematyce alegorycznej, sceny rodzajowe ilustrujące przysłowia niderlandzkie.
W ostatniej fazie powstaly najbardziej znane dziela artysty „Kraina Lenistwu• (1565),
„Taniec Chlopski'', „Wesele Chlopskie" (1566), „Slepcy", „żebracy" (1568) .
Naczelny segs jego dzieł, nawet pozornie tylko rodzajowych, jest zawsze moralizatorski;
skąpstwo, zachłanność, samolubstwo, głupota, są motorem zguby człowieka. Przeciwstawia im
artysta naturę oraz prawdy wiary.
Indywidualność Bruegela wystąpila wyraźnie w formie plastycznej jego dzieł. Postaci budowa! z uproszczonych bryi, zbliżonych do form geometrycznych, rozgraniczonych układem
soczystych plam barwnych, przypominających witraż.
Był malarzem genialnym, który otowrzył sztuce nowe możliwości, stworzył podstawy dla
rozwoju malarstwa rodzajowego i pejzażowego xvn wieku.

„ALCHEMIK"
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MICHEL DE GHELDERODE - ur. 3.IV .1898, zm. 1.IV.1962.
dra maturg belgij ski , tworząc y w języku francu skim. Po~ząt
kowo pi sa ł nowele cz e rpiąc e cz ę s to z folkloru flamandzkiego.
S ztuki jego równi e ż tkwią bardzo silnie w narodowe j tr?dycji, nawi ą zuj ą c czę s to do mis teriów ś r e dniowi eczny ch . Mist y ka łą czy s ię w nich z g rot es k ą , fa ntas tyka z r ea h zm e m, ruba szny cz ęst o humor ze s woist ym okru cie ń s twem ; a utor c zę
sto porusza w ni ch odwieczne proble my śmierci, walki między dobrem a z ł e m .
.
. Popul a rn ość zd o b y ł wyd a n ą w 1926 roku „ tragedią dl a
music-ha llu" La mor t du Docteur Fati st " ; stała s i ę ona dla
holenderskieg~ reżysera de Mees tera pobudką do utworzeni a
na r odo wej sceny fl a mandzkiej w Brukseli - Vlaam se
Volks i o ne l.
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·

n a j s ł yn niejs zy ch

sztuk Ghelderodego

n a l eżą

m. in .

Krzyszt of Kolumb (1927), Barabasz (1933), C zerwona magia
(1934). H op, Signor! (1938), Eskurial 1948).( M AŁ Y

S ŁOWNIK

POWSZECHNA)

PISARZY Ś WIATA, WIELKA ENCYKLOPEDIA

Był B elgi em, pis ał po
ś r e dniowieczna Flandria

francusku a w twórcz ości jego żyła
„rozbuchana, niepohamowana, bujna, gargantuiczna " z całym swym okrucieństwem i drapieżną witalno ścią . Kraina Boscha i Breughla, wzorów, do
których chętnie s ię pr z yznawał. Mistrz wkładania „kija
w mrowis ko" sz tuką s woją wz bud zał entuzjazm i ni enawisc. Wymyślany od bluźnierców i wilkołaków
chrzczony na genius.za. Jakże blisko ze śr e dniowiecznej
Fland r ii do naszych czasów, skoro tak potrafił zachwycić

i

obur zyć dwudziestowieczną Europę.

Pisano o nim:
P.rezentować

sztuki Ghelderodego omówieniami, to

prezentować utwór poetycki jego „myślą przewodnią" ma się wtedy wszystko oprócz

to samo, co
poezji.

•'

Wierni tej zasadzie oddajmy glos samemu Ghelderodemu„
tym, którzy o nim mówili.
Przeciwnicy atakowali jednym tchem:

antyklerykalny, antyfeministyczny, antyszlachecki,
antymieszczański,
antysędziowski,
antydoktorski,
antyadwokacki, antywojacki, antyministerski, antybankierski, antyerudycki, antykupiecki, itd., itd.

Czasami odpowiada!:

Zdajecie się mówić, że kobiety występujące w moim
Teatrze nie są normalne?! Rzeczą Teatru nie jest
pokazywanie istot normalnych, a jeżeli tak, to ma
je pokazywać zaangażowane w konflikty nienormalne, w okoliczności wyjątkowe; właśnie w ten
sposób postępuje dramaturg, który nie jest przemysłowcem pornografii specjalistą od mieszczańskich orgazmów. Mój Teatr zaludniają monstra,
ponieważ są wszędzie w życiu. na ulicach, w mieszkaniach, wokół nas; co też mówię - są w nas, są
nami! Tytko konwenanse, z którymi nie muszę się
liczyć, wymagają udawania, że się o tym nie ~vie.

..

i:
dzieło nie jest ani trochę bardziej antykleryniż antyklerykalny jest Kościół. Skoro wzię
liście na siebie obronę ludzi Kościoła, powtarzam
wam po raz ostatni, że ja ich nie atakuję! Sami bez
niczyjej pomocy degradują się i niszczą; przestali
interesować; ich czas minął. Jak i czas antyklery-

Moje
kalne

kalizmu.

Sartre pisal: „Piekló to inni".

Ghelderode koryguje to określenie. Mówi: piekło to
inni, kiedy myśmy im podobni. I właśnie chcac nas
powstrzymać przed upodobnieniem się do nich odmalowuje ich - monstra niegodziwości, lubieżności,
pożądania
odmalowuje okrutnie, bezlitośnie,
z wszystkimi ich atawizmami.

Malo czuły na mody i opinie
atru (zawsze z dużej litery) i„ .

miał

wlasnq

koncepcję

Te-

... ani myślał ugrzeczmac, przycierać w swych
sztukach rogów czemukolwiek, co bodło konwencojonalne gusta publiczności. I również w czym
innym mz dyrektorzy sal teatralnych widział
objawy życia Teatru.

Wciąż zaskakujący, różnorodny,

skutecznie · opierając się
wsze!kim próbom klasyfikacji, jawi się niekiedy jako moralista - moralista osobliwy:

jest, że ubranie wywrócone na drugą
nie przestaje być ubraniem, zatem jest uży
teczne, tak też, twierdzę, morał a rebours, morał na
wywrót, nic przestaje być morałem, a tylko przybiera maskę. Pokazując na tej maleńkiej scenie
świata postacie, które poczynają sobie bardzo osobliwie, mogę wywołać tęsknotę za cnotą za
odwrotnością tego, co pokazuję.

Jak

prawdą

stronę

Pozornie obojętny na wszelkie glosy krytyki musiał jednieraz odczuć ostrza niewybrednych napaści:

nak ż e

Ludzie nie są Piękni, a jeżeli tacy bywają, to nic
często, i dobrze, że ich szpetota nie jest więks11a,
niż jest; ale ja wierzę w Człowieka i wierzt;, że
się to czuje w tym, co piszę; nie zwątpiłem w niego; uważam, że jest godny uwagi, że stać go na
wszystko i na coś najzupełniej odmiennego.

I

Pisal o swoim ,,Diable na ambonie":

... zastanawiam się, co by się stało, gdyby tak gwał
towna rzecz ukazała się na scenie. Lecz tym lepiej,
jeżeli dojdzie do awantury, bo Teatr, prawdziwy
Teatr, żyje skandalem, a umiera w poczuciu bezpieczeństwa. Wolę roczej wzbudzać złość i nienawiść, niż mieć sukces zasadzający się na estymie,
na aprobacie tych, co chcą spokojnie trawić, na
aprobacie ospałych, letnich, lękliwych.

ł
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i ogólniej:

cudowność Teatru i cudowność
na ich ciągłej odnowie.

•
życia

polega Zmienność, ruch, życie, nieodłączne jak lęk przed
przed śmierciq na pomniku.

cechy jego twórczego „ja" tak
„etykietkq" i zaszeregowaniem,

Tylko teraz, gdy to przeczytaliście, nie powiedzcie,
mnie znacie (koniec końców nic nie służy poznaniu kogokolwiek).

że

Gdy
już

dopadł

towarzyszyła mu
zanotowała jego ostatnie

go ostatni atak astmy, która

od dwudziestu lat, historia

słowa :

„Janino (do żony) nie dokończyłem swojego dzieła."
I jakby zżymając się na myśl, że stojąca już przy
nim Smierć gotowa je przyjać z chichotliwym
śmiechem jako wyraz żalu, dorzucił jeszcze: „je
m'en fiche" - mam w nosie.
Przytomny do ostatniej chwili, umarł w dniu
I kwietnia 1962 roku w samo południe prima aprilis,
jakby jeszcze w tym ostatnim akcie chciał zadokumentować , że okrutność i farsa występują razem
na scenie życia aż do chwili, kiedy spadnie kurtyna.

(opracowano na podstawie wstępu Zbigniewa STOLARKA w: Michel
de Ghelderode: „Teatr„ . PIW, 1971.)

