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Michel de Ghelderode 1898-1962. Dramaturg belgijski pi
szący po francusku . Niemal wszystko, co Ghelderode napisał, 

powstało mniej więcej w okresie piętnastu lat (przy
padających na przełom lat dwudziestych i trzydziestych); 
rozwijająca się astma wpłynęła hamująco na dalszą jego 
twórczość. Jego debiut teatralny nastąpił stosunkowo późno -
dopiero po II wojnie światowej, kiedy to wystawiono w Pa
ryżu sztuki „Hop, Signor!" i „Przepychy piekielne" („Fastes 
d'Enfer"), nagrodzone w 1949 r. w Konkursie Młodych Zespo
łów Teatralnych. 
Twórczość Ghelderodego wykazuje związki zarówno z sur
realizmem, jak i ostatnią awangardą - szczególnie swoim 
poszukiwaniem teatru totalnego, próbą przeniesienia punktu 
ciężkości w dramacie z dialogu na efekty pozasłowne , jak 
światło, barwa, dźwięk. Żródłem, z którego pisarz czerpie 
tworzywo dramaturgiczne jest przede wszystkim folklor fla
mandzki, przybierający jednak pod jego piórem charakter 
demoniczny ,potęgujący atmosferę zmysłowości - cechy, 
które przywodzą na myśl malarstwo Breughela, Ensora, Jor
daensa czy Hieronima Boscha. Jego swoboda w wyborze ma
terii dramatycznej prowadzi do pominięcia tradycyjnych wy
magań sceny i powoduje luźną konstrukcję sztuk. „Robię 

w teatrze to, co mi się podoba, i nie muszę zdawać z tego 
sprawy" - mówi pisarz. 
Teatr Ghelderodego to teatr mistyczny i symboliczny; jego 
drapieżność w ukazywaniu odwiecznego sensu walki dobra 
ze złem zaciera granice między farsą a tragedią. 
Do najbardziej znanych sztuk Ghelderodego należą: „Śmierć 
doktora Fausta" (La mort du docteur Faust, 1925), „Panta
gleize" (Pantagleize, 1929), „Escurial" (Escurial, 1927), „Czer
wona magia" (Magie rouge, 1931), „Wędrówki mistrza Koś
cieja" (La ballade d'un grand Macabre, 1934), „Farsa mrocz
nych" (La farce des tenebreux, 1936), „Szkoła błaznów" 

(L'ecole des bouffons, 1937). 
Aczkolwiek uznano go za jednego z najciekawszych drama
turgów współczesnych, stosunkowo niewiele jego sztuk do
czekało się dotychczas realizacji teatralnej . (E. K .-K.) 
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Zrób To Sami! 

Maseczkę naklejamy na karton. Po wyschnięciu dokładnie 
wycinamy. W miejscach oznaczonych literami A i B przebi
jamy otwory (najlepiej szpikulcem stalowym) do których mo
cujemy tasiemki. Tasiemki wi~żemy z tyłu głowy. 
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„Sekretem sztuki, wielkiej sztuki, wszelkiej sztuki jest okru
cieństwo" - głosi bohater „Szkoły błaznów'', którego wy
pada uznać za porte-parole autora. To lapidarne wyznanie 
brzmi w utworze o wiele bardziej niepokojąco niż w później
szym komentarzu Ghelderodego: „Okrucieństwo to tyle CJ 

rzeczywistość, obraz dokładny i bez kłamstwa. Przykła d: 

okrutny jest Rembrandt malując mięso. Inny przykład: okrut
ny jest Goya malując portrety królewskie. Goya nie kłam:il, 
był okrutny. Wreszcie, gdy Breughel pokazuje nam irrealne 
krajobrazy, wprowadzając w nie jakże realnych, aż nazbyt 
realnych chłopów, okrutny jest również ów dysonans." 
Sugestywny komentarz. Ale okrucieństwo tak określone chyba 
jeszcze nie przystaje bez reszty do świata ghelderodowski2go 
Teatru - o ile by nie uwzględnić zarazem tamtej flamandz
kiej (czy tylko flamandzkiej?) cechy, za której sprawą usilne 
przyglądanie się życiu jest także gotowe sprzyjać „materia
lizowaniu się snów i koszmarów", przeradzać się w widzenie 
mniej czy bardziej nadrealistyczne bądź irrealistyczne, lecz 
nigdy „antyrealistyczne". 
Nie bez racji dałoby się powiedzieć, że Ghelderode wprowadza 
świat między krzywe zwierciadła, gdzie śmiech z potworko
watych odbić i podobieństw tężeje w grymas, gdy się okazuje, 
że zwierciadła nie są wcale tak krzywe, jakby się miało ochotę 
pochlebiać sobie i swojemu światu. Nie potrzeba jednak się
gać aż do metafor. Wystarczy poprzestać na tym, co prze
wija się u Ghelderodego jak leitmotiv i co wyraża on ustami 
swojego Fausta: „Zaprawdę ,nie czuję się na swoim miejscu 
ani w swoim ubraniu, ani w swojej epoce". 
Epoką jego serca jest oczywiście flandryjskie średniowiecze, 
którego centrum stanowi Brugia - nie nazywana zresztą 

właściwym imieniem, lecz rozszerzona w Brugelmondię 

(bliźniaczkę Breugelandii), jakby miała zawrzeć w sobie 
wszystko, aż po najdalsze krańce ziemi i człowieka; lecz to 
zafascynowanie epoką, „kiedy świat był młodszy o pięć wie
ków", nie da się sprowadzić jedynie do takich olśnień, jakim 
dawał wyraz ghelderodowski diabeł Kaprykant, prawiąc 

z ambony parafianom Brugelmondii, że nie ma na świecie 
większego cudu nad Brugelmondię we Flandrii... 
„Gdy świat młodszy był jeszcze o pół tysiąclecia, zewnętrzne 
formy wszystkich przypadków ludzkiego życia rysowały się 
o wiele ostrzej niż dzisiaj - mówi w „Jesieni średniowiecza" 
Johann Huizinga, jakby określając również powody ghelde
rodowskiego opowiadania się za tamtą przeszłością. -
Wszystkie sprawy życiowe działy się publicznie zarówno 
w swym przepychu, jak i w okrucieństwie." Otóż to. Teraz 
nie ma potrzeby wywodzić, dlaczego Ghelderode chciał 

w swoim Teatrze patrzeć i patrzył na świat niemal oczami 
ludzi młodszych o pięć wieków. Jeżeli czułby się na swoim 
miejscu w tamtej epoce, to tamta epoka też była jakby stwo
rzona dla jego Teatru - według miar ostrzejszej rzeczywi
stości niż nasza, okrucieństwo mogło oznaczać u niego tyle, co 
rzeczywistość, obraz dokładny i bez kłamstwa . 

Zanim jednak podniesie się kurtyna, warto pamiętać także 
i o tym zwierzeniu: „Ludzie nie są piękni, a jeżeli tacy by
wają, to nieczęsto, i dobrze, że ich szpetota nie jest większa, 
niż jest; are ja wierzę w Człowieka i wierzę, 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." 

ZBIGNIEW STOLAREK 



Samotność Ghelderode'a 

Tekst rozmowy z Ghelderodem, przeprowadzonej 
przez Paula Hellyna, pochodzi z biuletynu ITI „Interna
tional Theatre lnformations" (1972 r., przedr. w „Dia
logu" 1973, nr 8). Hellyn przeprowadził ten wywiad -
jeden z ostatnich i nielicznych, jakich udzielił Ghelde
rode - w gabinecie pisarza, przypominającym surrea
listyczne muzeum osobliwości: nienaturalne zestawienia 
masek, obrazów, rzeźb, bibelotów tworzę fantastyczną 
atmosferę dobrze znaną ze „Szkoły błaznów", czy 
„Wędrówki mistrza Kościeja". 

HELLYN: Czy zawsze szukał Pan ucieczki w świecie własnej 
wyobraźni? I czy rzeczywiście znajdował Pan tam schro
nienie? 

GHELDERODE: Tak, gdyź od początku, od najwcześniejszego 
dzieciństwa byłem samotny. Moją samotność rozpraszały tylko 
obrazy. Początkowo były to ilustracje w książkach, które 
wolałem od tekstu, a potem obrazy, Móre stopniowo zaczą
łem sam tworzyć. Samotność była dla mnie skarbem, odkry
tym w chwili narodzin i do tej pory czerpię z jego zasobów. 

HELLYN: Co spodziewał się Pan znaleźć w tym stworzonym 
przez siebie wszechświecie? Czego Pan w nim szukał? 

GHELDERODE: Szukałem po prostu tego rodzaju pełni, ja
kiej wszyscy szukamy bądź w miłości, bądź w muzyce, bądź 
w mistyce, lub czymkolwiek innym, moźe nawet w euforii, 
jaką daje uprawianie sportu. Wszyscy szukamy tej pełni, tej 
euforii, czy - poznania własnych możliwości. Ja znalazłem 
ją w snach, w aktywnych marzeniach, które wcześniej czy 
później muszą doprowadzić do powstania dzieła sztuki. Takie 
było moje przeznaczenie, a muszę powiedzieć, że wierzę 

w przeznaczenie. ( ... ) 

HELL YN: Co Pan sądzi o rzeczywistości - jeżeli przyjmiemy, 
że jakaś forma rzeczywistości istnieje? Czy słowo to ma dla 
Pana jakieś znaczenie? 

GHELDERODE: To, co Pan nazywa rzeczywistością, dla mnie 
nie istnieje. Nikt nie jest pewien istnienia rzeczywistości. 

Nawet Anatole France, człowiek, który był ateistą i bynaj
mniej nie metafizykiem, twierdził, że jedyne, czego można 
być pewnym, to przeszłość; tylko przeszłość nie wzbudza 
wątpliwości, gdyż została dokonana i zarejestrowana. Co się 
tyczy przyszłości - jest to tylko wizja, przewidywanie, prze
czucie. A rzeczywistość, to co się nazywa rzeczywistością, 

jest ciągle stanem przejściowym między tym, co zostało 

zrobione, dokonane, a tym, co ma dopiero nastąpić. Jest to 
stan przejściowy, stan niepokoju. Aby się z niego wyrwać, 
człowiek izoluje się, gdyż w samotności odnajduje świado
mość i pełną orientację. 

HELL YN: I tworzy sobie świat marzeń? 

GHELDERODE: Tak, odzyskuje cierpliwość, odkrywa na 
nowo swą osobowość, którą można rozwijać tylko w samot
ności; inaczej ukształtowane osobowości są sztuczne, a więc 
kruche. Pochwała samotności, to jedyna wskazówka dla mło
dych ludzi, którzy muszą wrastać w życie i w jego okru
cieństwo. 

HELLYN: Ten własny świat wyobraźni stworzył Pan w tym 
pokoju; nagromadził Pan w nim wiele przedmiotów, które 
nazwałbym nieomal znakami. Wydaje mi się, że przy wybo
rze każdego z nich kierował Panem instynkt. Patrząc na to 
z perspektywy dnia dzisiejszego - co chciał Pan w tych 
przedmiotach znaleźć? 

GHELDERODE: Szukałem w nich tego, czego nie mogą mi 
dać ludzie - to znaczy marzeń, symboli. Żywe istoty nic, 
albo prawie nic dla mnie nie znaczą. Natomiast przedmioty 
milczące zawierają w sobie własną tajemnicę, milczenie 
historię. Im liczniej otaczają mnie ludzie, im więcej jest 
w moim życiu przechodniów, tym bardziej jestem nieszczęśli
wy i nietowarzyski. A zatem, szukając nadal tej pełni, która 
stanowiła cel mego dzieciństwa, zwracam się ku przedmio
tom o niezmiennej doskonałości, to znaczy takim, które są 
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znakami. Poeci powiedzieli już, że przedmioty martwe są 

znakami, alfabetem wszechświata zapomnianego, minionego 
i zniszczonego. Odłamek kamienia, kawałek metalu mówią 
nam o umarłej cywilizacji. Rozmyślam o tym wszystkim. 
Wśród tych rzeczy czuję się szczęśliwy, gdyż dają mi one 
znacznie więcej niż ludzie, którzy uważają się za żywych, 
a nie dają mi nic prócz złudy, którzy zawsze się czegoś do
magają, ciągle o coś proszą, ale niczego w zamian nie ofia
rowują. Martwe przedmioty natomiast - tylko dają, ale nigdy 
od nas niczego nie żądają. („.) 

HELLYN: Od jak dawna interesuje się Pan magią masek, 
która, jak mi się zdaje, też Pana fascynuje? 

GHELDERODE: Od chwili, gdy uświadomiłem sobie istnie
nie rzeczywistości, to jest od chwili, gdy w wieku siedmiu, 
ośmiu czy dziewięciu lat, odczułem, że jestem sam na świecie 
i że sam muszę odnaleźć sens istnienia. Muszę też Panu po
wiedzieć, że zrozumiałem wówczas tragizm życia i uczucie to 
po dziś dzień mnie nie opuszcza. Jest to uczucie, w którym 
utwierdzili mnie wielcy poeci - jak Goethe czy Rilke, albo 
wielcy muzycy, jak Beethoven; to kwestia wiecznego pyta
nia: jaki jest sens naszego życia? Jaki jest sens tego niezr"o
zumiałego tragizmu? Dlaczego cierpimy? Dlaczego natura 
jest wobec nas tak wspaniale obojętna? I jaka jest w tym 
wszystkim rola bóstwa? Zadawałem sobie te pytania bardzo 
wcześnie, oczywiście w sposób elementarny, a ci, z którymi 
zetknąłem się później - profesorowie, wychowawcy, nau
czyciele - nie potrafili już rozwiać tego niepokoju. 

HELL YN: Jakie maski lubi Pan najbardziej? 

GHELDERODE: Oczywiście maskę, która wyraża spokój 
ducha, gdyź zawiera ona wszystko, uczy wszystkiego, zawiera 
komizm i tragizm; przynosi rozwiązanie każdego grymasu, 
wszelkich lęków, udręk i zachwytów. Taka jest chyba właśnie 
maska Buddy, lub, jEŚli Pan woli, maska martwego Chrystu
sa. Martwego! już po męce. 

HELLYN: Czy nie uważa Pan, że dla dramatopisarza naj
doskonalszą maską jest scena? 

GHELDERODE: Owszem, teatr jest w pewnym sensie subli
macją wszystkich czynów ludzkich, skarbnicą wszystkich na
szych działal1 społecznych, mistycznych i filozoficznych. Wy
daje mi się, że teatr jest pewnego rodzaju quasi-religijnym 
ideałem, ceremoniałem, w którym może znaleźć schronienie 
człowiek, który utracił zaufanie do wszelkich religii, wszel
kich systemów społecznych i filozoficznych. Tu znajdzie naj
pełniejsze odzwierciedlenie ludzkich czynów, osiągnięć wznio
słych i śmiesznych. - Bo jesteśmy przecież i wzniośli 

i śmieszni zarazem, stworzeni na podobiel1stwo Boga i chyba 
także szatana, bez możliwości wyboru między jednym albo 
drugim. („.) 

HELL YN: A co Pan lubi w maskach? 

GHELDERODE: Przede wszystkim ich bezosobowość. Są ano
nimowe, a ponieważ nie mają imienia, mogą wyrażać wszyst
kie uczucia duszy, są uniwersalne. Odnajduję w nich symbol 
ludzkości. Wśród masek nie można być samotnym; maski 
nas uczą, mówią do nas, każda z nich opowiada swoją 

historię, w niepowtarzalnie śmiesznym, moralizatorskim to
nie. Maski bywają pompatyczne, tragiczne, groteskowe. Przy
wodzą na myśl pewien rodzaj teatru, poezji absurdu, których 
nie można lekceważyć, tak samo, jak nie można lekceważyć 
karnawału lub balu maskowego. Nie pamięta się o nich, 
a przecież są one niezbędne dla naszej psychiki. Maski są 
potrzebne dorosłym tak samo, jak dzieciom zabawki. Zrozu
mieli to malarze. Pierwszym z nich był Goya. 

HELL YN: Tu, obok masek, jest marionetka. 

GHELDERODE: Tak, marionetki, zawsze znajdzie Pan u mnie 
stare marionetki. To moi najlepsi interpretatorzy, moi naj
bliżsi przyjaciele. Nie wydaje mi się, by żywy aktor mógł 
im dorównać. Tego zdania był Kleist, Gerard de Nerval 
i wielu innych poetów. Marionetki będą nam zawsze potrzeb
ne, może dlatego, że są od nas znacznie mniejsze. Nie mógł
bym żyć bez marionetek i bez lalek, które doskonale zastę
pują człowieka. 

HELL YN: Przejdźmy teraz do innych przedmiotów zn::ijdu-
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jących się tu u Pana, mianowicie do manekinów posągów. 

Co one dla Pana znaczą? 

GHELDERODE: Przede wszystkim ważna jest sama ich 
obecność, a poza tym są one silniejsze i wymowniejsze niż 
żywi ludzie. Można powiedzieć, że są symbolami, więcej 

nawet - że istnieje jakieś milczące braterstwo, jakieś poro
zumienie między poetą a niemą figurą, która być może służy 
mu jako źródło natchnienia. Kocham w nich milczenie oraz 
ich wieczność i bezruch. Oczywiście jest to sztuka nieco po
nura, gdyż bezruch i milczenie, to atrybuty śmierci. Ale ta 
śmierć ma swój urok, prawda? (.„) 

HELLYN: Czy te manekiny są dla Pana symbolami pustki? 

GHELDERODE: Pustki harmonijnej - tak. Ale na takiej 
zasadzie, jak niektóre modulacje muzyczne, jak pewne kan
tyleny, które wprawdzie nic nie znaczą, ale są piękne. 

HELL YN: Co Pan sądzi o surrealizmie? 

GHELDERODE: Surrealizm jest końcem czegoś, ale niczego 
nie zaczyna. To koniec sztuki romantycznej. Surrealizm jest 
rozpaczliwym poszukiwaniem nowych form, których dotych
czas nie udało się znaleźć. Jestem przekonany, że surrealizm 
jest całkowicie szczerym wyrazem pewnego sposobu myśle
nia, ale nie można go brać zbytnio na serio, gdyż poza sur
realizmem istnieje - i zawsze będzie istniała - sztuka. („.) 

HELL YN: Ma Pan u siebie w domu dużo płócien. Czym się 
Pan kierował w doborze obrazów? Czym jest dla Pana obraz? 

GHELDERODE: Od obrazu oczekuję, by skłaniał mnie do 
marzeń. Obraz będący tylko zamalowanym płótnem wcale 
mnie nie wzrusza. Tak samo nie wzrusza mnie głowa kapusty 
czy miedziany garnek. Ale jeśli tylko dzieło malarskie za
wiera jakąś wizję, jakiś element marzenia, wówczas wzrusza 
mnie. Dlatego znajdzie Pan u mnie obrazy Ensora, Cantensa, 
a na nich karnawały, miasta tonące w deszczu, miasta, 
w których domy są jak ludzie.„ gdzie nawet samotność jest 
widoczna, gdzie symbolizuje ją samotna latarnia przypomi
nająca człowieka lub szubienicę; albo znowu zabawy i kar
nawały, jak „Carrousel" Marcela Stobbaertsa, obraz, w któ
rym wyczuwa się szaleństwo i przygnębienie ludzi garnących 
się do zabawy. We wszystkich tych płótnach tkwi jakiś ele
ment poetycki. Lubię także małe naiwne prace, które przy
bliżają mnie do duszy prostych ludzi, małe obrazki, rzetelnie 
oddające niedzielny krajobraz wiejski, albo stare obrazy, 
których jedyną ambicją jest ukazanie jakiegoś kanału czy 
wiatraka - takie jak obrazy pomniejszych malarzy holen
derskich. Wreszcie jest kilka moich własnych portretów, 
przed którymi s taję, jak przed lustrem i próbuję odkryć sa-
mego siebie, nie pragnąc przy tym siebie poznać. (.„) 

HELLYN: Czy udaje się Panu uciec od samego siebie? 

GHELDERODE: O tak. Udaje mi się to dzięki sztuce, dzięki 
transpozycji sztuki. Sens sztuki polega właśnie na tym, że 
pozwala nam ona uciec od obsesji samych siebie. 

HELL YN: Ale czy nie uważa Pan, że sztuka może właśnie 
prowadzić z powrotem do· tych obses ji? 

GHELDERODE: Nie wykluczone ; wszsytko odbywa się cy
klicznie.„ Nadmierna samoświadomość prowadzi do całko

witego zapomnienia o sobie; oto dlaczego wizerunki bogów 
i niektórych poetów, a także niektórych szaleńców są nie
przeniknione„. chociaż nieco ironiczne. 

HELL YN: Wracając do Pana pokoju - wyczuwam tu 
podwójny ruch: pragnienie ucieczki od samego siebie i in
stynktowne dążenie do powrotu. 

GHELDERODE: Właśnie! Wspaniale określił to Baudelaire. 
Wszyscy j esteśmy posłuszni ruchowi wahadła : od· subiekty
wizmu do obiektywizmu. Baudelaire mówił, że nasz stosunek 
do życia oscyluje między ekstazą a przerażeniem. Tak to 
właśnie jest; najpierw uciekamy, i zaraz potem wracamy. 
Gdy tylko gubimy samych siebie, robimy wszystko co w na
szej mocy, żeby znów się odnaleźć. Gdy tylko odnajdujemy 
siebie, robimy wszystko, żeby od siebie uciec, by siebie zni
szczyć. Ale takie jes t prawo: wieczna huśtawka, której podle
ga być może także atom. 



Teatr Nowy 
Sezon 1974/75 

W repertuarze: 

Tadeusz Nowak - „A jak królem, a jak katem będziesz" 
Aleksander Suchowo-Kobylin - „Smierć Tarełkina" 
Berłolt Brecht - „Opera za trzy grosze" 
Stefan Garczyński - „Wacława dzieje" 
Maksym Gorki - „Na dnie" 
William Szekspir - „Jak wam się podoba" 
Gabriela Zapolska - „Skiz" 
Michel de Ghelderode - „Szkoła błaznów" 


