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GHELDERODE 
Michel de (Adolphe-Adhemar-Louis-Michel Martens), 

1898-1962, 
dramaturg belgijski piszący w języku francuskim. 

U 
rodził się w Ixelles pod Brukselą w rodzinie urzędnika archiwów 
króle:vskich. Jego niezwykł~ wyobraźnię ukształtowały zasłysza~e od 
matki gawędy ludowe oraz ciężka choroba przebyta w młodym wieku. 

Te dwa doświadczenia przesądziły o charakterze twórczości G. Okrucieństwo, 
fantastyka i fascynacja śmiercią uczynią z jego teatru barwne widowiska, pełne 
zmysłowości i wrzawy, w których sen przeplata się z jawą. Ghelderode 
początkowo pisał nowele, w latach dwudziestych związał się z Flamandzkim 
Teatrem Ludowym. We Francji odkryty został dopiero po wojnie, kiedy wy
stawiono w Paryżu jego dwie sztuki, Hop, Signor! i Glorie piekielne (Fastes 
d'enfer). Choć francuska krytyka skłonna była dopatrywać się w jego utworach 
ducha twórczości Jarry'ego, Apollinaire'a i surrealistów, to swoistość fantas
magorycznych wizji i feeria obrazów prędko kazały jej dostrzec prawdziwe 
źródła inspiracji ghelderowskiego teatru, którymi są flamandzki folklor, 
malarstwo Breughla i Boscha oraz hiszpański barok. W swej wizji teatru total
nego Ghelderode wychodzi poza dialog ,rozbija sztywne konwencje, zderza ze 
sobą rozmaite formy i tonacje. Jego sztuki, podejmując temat walki dobra ze 
złem, nawiązują do średniowiecznych misteriów, do widowisk pasyjnych, do 
teatru kukiełek. Każde przedstawienie to swego rodzaju collage, do którego 
autor nie wahał się wprowadzać elementów „projekcji filmowych, cyrku, 
music-hallu i innych hybryd". Błazeństwo sąsiaduje tu z powagą, humor 
zaprawiony zostaje okrucieństwem, a groza szyderstwem. Najpełniejsze 



wydanie dramatów Ghelderodego zawiera pięciotomowa edycja Gallimarda, w 
której zebrano trzydzieści utworów scenicznych. Edycja ta, opublikowana w 
latach 1950-1957 stała się podstawą polskiego wyboru. W tomie tym (PIW, 
l 971, wybór i przekład Zbigniewa Stolarka) znalazło się czternaście sztuk, 
m.in.: Czenvona magia (Magie rouge), Eskuria/ (Escurial), Farsa mrocznych 
(La Farce des tenebreux), Krzysz!ol Kolumb (Christophere Colomb), Panna 
}air (Mademoiselle Jalre), Glorie piekielne (Fastes d'enfer), Szkoła błaznów 
(L'Ecole des bouffons ), Wędrówki iWislrza Kofrieja (La Balade du Grand 
Macabre). 
A.W. 

' TEATR JAKO OBRAZ SWIATA .. !? 

' S 
wiat kultury, to przede wszystkim świat widowisk, sytuacji 
oddziałujących na receptoty wzrokowe. Być może nie tylko ludzi dotyczy 
ta charakterystyka, jeśli pamiętać o "oku opatrzności" albo o ''łagodnym 

oku błękitu" - ich jednak przede wszystkim. Widowiskami są mecz piłkarski, 
uliczne zbiegowisko, spotkanie towarzyskie, koncert symfoniczny. Najbardziej 
może - spektakl teatralny, gdzie "spectacle" to widok, a "theatron" to widow
nia. Na widowni zasiada widz, nie zaś słuchacz, wąchacz czy dotykacz. 
Rozpościera się przed nim obraz - komunikat najbardziej "prosty'', najbardziej 
"bezpośredni'', bywa że wyprzedzający świadomość i racjonalne czynności 

mózgu. Komunikat najbardziej też "naturalny", tzn. dostosowany do percep
cyjnych możliwości człowieka. Te możliwości są takie, że właśnie wzrok 
dostarcza nam około dziewięćdziesięciu procent informacji o świecie, tłumiąc 
szczęśliwie czy nie - pozostałe zmysły. Wiedzieć znaczy widzieć: to znamienne 
podobieństwo leksykalne ma swoje korzenie w antycznej Grecji, gdzie "idea" 
znaczyła jednocześnie i obraz, i pojęcie; a także jeszcze wcześniej, w kulturach 
pierwotnych, w których proste malowidła skalne symbolizowały rzeczywistość 
stanowiąc ludzką wiedzę. 

Czasy, jak wiadomo, mamy dzisiejsze, a jedną z ich właściwości jest zanik sym
bolizującej funkcji obrazu. Są, owszem, obrazki zewsząd atakujące, coraz to 
bardziej jaskrawe i migotliwe. Jeśli czemuś służą, to codziennej info1macji, 
reklamie bądź rozrywce, przede wszystkim samym ich autorom. Nie służą nato
miast ujawnieniu sensu świata. Obrazki te nie pełnią funkcji symbolicznej: syn
tetyzującej, ogarniającej całość i sięgającej istoty, nie zewnętrznych ledwie 
zjawisk. Symbolika - pisał Johann Wolfgang Goethe - zjawiska ma zmieniać w 
idee, te zaś w obrazy, i to tak, by idea zawarta w obrazie pozostała nieskot1cze-



nie żywa i w jakiś sposób nieosiągalna. By była ostatecznie nieokreślona, 

niełatwa, niewypowiedziana. Może to być jakiś szczegół odsyłający do czegoś 
ogólnego; żywe, oczyma postrzegalne objawienie tego, co nieznane i pomijane. 
Paul Klee ujmuje to wprost: sztuka symboliczna nie oddaje świata widzialnego, 
lecz sprawia, że staje się on widzialny. Wszelkie obrazy - także te malowane 
przez dzieci bądź ludzi chorych psychicznie są próbą uchwycenia i objaśnienia 
bytu w jego najgłębszym sensie. Stanowią, jako "oczyma postrzegalne", formę 
udostępniania, odsłaniania Tajemnicy. Taki jest też wszak ostateczny sens 
chrześcijańskiego wcielenia: słowo , które "stało się ciałem", jest "obrazem 
Boga" /Kol I, 15/. Chrystus zaś mówi : "Kto widzi Mnie, widzi również Ojca"/J 
14,19/. 

Michel Ghelderode, wiązany najczęściej z tzw. awangardą absurdu lat 
pięćdziesiątych /Ionesco, Beckett, Adamowi; także z groteskowością, tragicz
nością będącą synonimem życia, z gorzkim humorem i ironicznym dystansem 
do losów bohaterów -jest może przede wszystkim autorem głęboko symboli
cznym. Wychodząc od całkiem zwyczajnej, ludowej przaśności, zanurza się 

raptem w świat fantastyki; szuka tego, co niedosłowne, po to by dla codzien
nych realiów znaleźć sens zgola uniwersalny. Nie próbujmy go nawet rekon
struować , zbyt skomplikowana jest bowiem materia życia ludzkiego, by dało się 
j ą ująć w prostej formule. Jakiś w każdym razie sens - symboliczny w formie , 
intuicyjnie osadzony w świadomości widza - pozostaje. Pozostaje obraz dający 
do myślenia. nie zaś obrazek ilustrujący rzeczywistość. Jest to obraz zbudowany 
nie z aktorów, lecz z postaci wyrażających prawdę o każdym człowieku. 
Postacią czystą w swej symbolicznej wymowie może być w gruncie rzeczy 
tylko kukła, marioneta - znak pozbawiony okazjonalności , żywej naturalności, 

właściwej aktorowi pokusy próżności. Aktor - twierdzi! podobnie myślący 
Edward G. Craig - narodził się właśnie z próżności ; z chęci wyrażenia siebie, 
nie zaś prawdy uniwersalnej. Taki aktor, określany przez Greków jako 
"hypókrytes", a przez Craiga jako "komediant", swą cielesną niedoskonałością 
i natarczywym psychologizmem unicestwiłby to, co w symbolicznym, wizuali
stycznym teatrze najważniejsze. Zniszczyłby wyobraźnię, która ożywia symbol. 

\ 
J 

Nikt, kto choć trochę zna teatralną \\yobraźnię Andrzeja Marko\\ i cza - twórcy 
o wybitnym dorobku scenograficznym i inscenizac)jnym - nie powinien być 
chyba zaskoczony tym, że sięgnął \\ laśnie do Ghelderode 'a. Nie chodzi tu 
nawet o wyraźną zbieżność dotyczącą \\Skazanej wyżej estetyki teatralnej , ani . 
tym bardziej o fakt, że jest Markowicz - jak bli cy n u Szajna. Kantor czy 
Grzegorzewski - urodzonym "malarzem przestrzeni" . Ważniejsze bodaj jest 
pokrewieństwo głębsze, światopoglądmve , dotyczące sposobu myślenia o 
człowieku. Markowicz, podobnie jak Ghelderode. widzi człowieka jako byt 
"pęknięty", wypełniony jasnymi, ale zarazem i ciemnymi barwami. Czkm iek 
jest zapewne uosobieniem wielu pięknych cech; lecz jest tel: hipokr) tą, intr>
gantem, głupcem , istotą małostkową. wyzbytą przestrzeni metafizycznej i 
poczuć moralnych. Najgorsze zaś, że nie potrali dostrz gać i odróżn iać od 
siebie spra,,· istotnych dla swego czło\\'ie zeń twa, i tyc h Lupełnie ni eważnych . 

Nie odróżni a \\ i ęc, zdarza się, elementarnej choćby t 1lko przyzwoi tośc i bądź 

wrażliwośc i , od takich błahostek, jak kariera, wł , dLa cz: inne jakies gry i prLe
targi życ iowe . i jest to zapewne krzepiący obraz CLł \\i ka - cóż, kiedy uparł 

s ię arty. ta, 1 ) b~ ! prawclziw_ , nie zaś p zyjemnj. 
Andr:ei C. LeszczJ!iski 



ZE WSTĘPU DO WYDANIA WYBRANYCH DZIEŁ 
M.GHELDERODE 

Rozbuchana w swoim jurnym witalizmie .flamandzko.ść, ostra jak przedfo1iertny 
paroksyzm farsowofr. 

"Rozentuzjazmowani, powściągliwi bądź oburzeni do ost11tecznych granic - wszyscy 
widzowie byli pod wrażeniem wsk11kującej siły oglądanych sztuk i rychło sobie 
stworzyli wyimaginowany portret tego niewidzi11brego, nieznanego i 11ż nadto dziw
nego pisarza o n11zwisku z innej epoki: Michel de Ghelderode. Nikt ze współczesnych 
ludzi pióra nie zyskał róvmie szybko (a'"' jak długo?) legendy t11k bujnej. Widziano 
go równocze.foie jako błąkającą się i mniej czy b"rdziej pokrewną wilkołakom istotę, 
jako żywego 11ieboszczyk11, j11ko mnicha rozoblucwnego z habitu i obłożonego naj
cięższą ekskomuniką. 

By! pisarzem, pod którego piórem siema zdmvalv się rozmnażać \\ ' zapamięta!)'ln 
pączkowaniu, napierać- na siebie, przefrigać, łączyć ni to w korowocó'. ni to dziwne 
hufce, maiące za zadanie oblega(; rzekomą zwyczaino.~ć i przez 11ylomy w jej murach 
pokazywa(:ją tak, żeby zbiera/o się zarazem na .\:n1iech, grozę, lilycwy zachźvst, obrzy
dzenie, aplauz, protest, refleksję -pewnie i refleksję. By! przy tym pisarzem. któ1yj11ż 11 

samego progu swojei twórczo.fr-i pokazal, że wie, jaką no.foo.~ć mają niedomówienia. 
I jak w odczuciu czytelnika czy sluchacza potrafią rozrastać się naikrótsze, aż do 
skąpstwa oszczędne kwestie dialogu, o ile tylko mają w sobie ów ladunek ze znakami 
dodatnimi i uiemnymi, za któ1yc!1 sprawą tekst składa się dla odbiorcyjuż nie ze zda1I, 
ale, powiedzmy, z pól magnetycznych, co jest tu poięciem przeflancowanym z .fi'a11-
c11skiego nadrealizmu, lecz bądź co bądź nie na tak najzupelniej obcy grunt, a 
naiważniejsze, że grunt autentycz11ie/1·zy. 

Sztuka ma tytuł nobliwy: Pasja - Misterium Męki N"szego Pana Jezus11 Chrystusa -
ze wszystkimi swoimi osobami, przywrócona do teatru marionetek według ludowego 
widowiskll. Właśnie t11k. Marionetki. Kukły. Tekst tego ludowego widowisk11 - już 
wtedy od dawien dawna nie n:vstawilmego przez brukselskich pok11zywaczy kukieł -
znalazł w nim swojego wskrzesicie/a. Przesiadując po kn11jpk"ch starej brukselskiej 

dzielnicy Marolles, kieliszkami wspo111agając ochotę grzybiejąl]!cll marionetkarzy 
do przesiadywania razem z nim i dogrzebyw11ni11 się w zak1111111rk11ch pamięci Ol/zy
wek ich szmacianych aktorów, strzępów dialogów, kolejno.fr-i scen - przywrnrnl do 
życia pasyjne widowisko i zaraze111 obraz minionegoflm1dr;ifskiego obyczaju. 

W ko11tek.frie ghelderodowskiego Teatru i jego postaci może się okazac" cieka\\'e. że 
ivlisterium otll'iera się urzaskiem żony Judasza. 111egierv i pijaczki. która Hyzyirn .111•0-

iego .ślubnego od obiboków i \\}'lllC/\Via 11111 brak pieniędzy Inni, biegli \V spmivach .fla
mandzkiego .folkloru. powiedzieli wiele o mocno osadzony111 iv trndycji, Hy.1tępujący111 

11· ludo\Vych gadkach typie żo11y-prze.\:ladmvczy11i. I na przyklad o tym. że 1wjpeiv11iej 
nie tylko z 111alarskiei 1\'yobraźni poczęta się slvnna, jakby uosabiająca 11·szelkie 
wojenne dopusty, sekutnicza, żolnierskim krokiem sadząca "Szalona Malgocha" 
("Dulie Griet ") Breughla - malarza jakże często patm11ującego Ghl.'lderodemu \\' 
lVidzeniu .śiviata Flandrii. W tym samym .~ll'iecie miefri się także Juda1zo1va żona Ouż 
jakby do ostatka odarta z ra/~kich atrvbutów Ell'a-praprzyczyna 111ężowskich niedoli}, 
którą Ghelderode H'.)'\Viódl iv ludowv111 1vidmvisku zjlandrijskiego czus111Jrze.dego. 

"UtWOIJ!, którym dawałem tytut,«d/a marionetek>>, pisałem w istocie rzeczy dla 
aktorów, żyi1:)'ch, nie sądzę jednak, aby aktorzy z krwi i ko.fri byli gotowi je grai w ich 
pełnym kszt11łcie; tchórwstwo przed krytyką i publicmo.frią jest cechą dzisiejszych 
interpretatorów - z kilkoma Jl'.l'jątkami, które ratują l11111or Teatru." Kuk(11 stały się 
więc także rodzajem k11mujlażu; kukłom nie bierze się w zie, kukłom wolno. Był o 
tym przdwiadczo11y - czy też więcej; było mu Io przdwi11dcze11ie potrzebne jako 
punkt oparci11 dla przeciwstawienia się wszystkiemu, co mogło godzi(: w jego Teatr, w 
jego widzenie Teatru otlżegn1ijące się od komvencji, konwenamów, kompromisów. 
Dawał odpór tym gw11łtowniejszy. im b11rdziej one, komve11cje-ko11wena11se-kompro-
111i.1y, stanowiące jak g~rby zgraną trójcę, próbmva(r obrusz11(: się i poprzez postacie 
jego Teatru wytyk11ć palcem s11111 Teatr w imię normalno.fri. Wtel(I' - diatryba: 
"Zdajecie się mówi(:, że kobie()' występ1ijące w moim Teatrze nic są nomwlne? ! 
Rzeczą Teatru nie jest pokazywanie istot 11om111/nyclr, 11 jeżeli t11k, to ma je pokazy
wai zi11111g11żow11ne w konflikty 11ienorma/11e, w okoliczno.oici w_1ifątkowe. W/a.foie 
w ten sposób postęptije dramaturg, któ1:r nie jest przemysłowcem pornografii - .1pe
cj11listą od mieszcz111iskich orgazmów. Mój Te11tr z11/udni1iją 1111mstra, ponieważ są 
wszędzie w życiu, 11a 11lic11ch, w 111ieszka11i11ch, wokół nas; co też mówię - s11w11as, są 
nami! Tylko ko11wem111se, z którymi nie muszą się liczy(:, wymagają udawania, że się 



o tym nie wie." 

Coś tu jak gdyby ,przyczaił się Ghelderode ripostujący, że jego dzieło nie jest ani trochę 
bardziej antyklerykalne, niż antyklerykalny jest Kościół - albo też jeszcze i tak: 
"Skoro okazuje się, że wzięliście na siebie obronę ludzi Kościoła, powt~rzam wam po 
raz ostatni, że ja ich nie atakuję! Sami, bez niczyjej pomocy degradują się i niweczą; 
przestali interesować: ich czas przeminął. Jak i czas antyklerykalizmu. 

Na pytllnill o wpływ mlllarstwa Ghelderode odpowiadllł, że włafoie ono - "malllr
stwo przydlljące formie kolory" - wprowadzi/o go w twórczo.5ć spod znllku TelltrtL Ale 
musiało to być chyba więcej niż tylko tllkie wprowlldzenie. I więcej także, niżby mogło 
wynikllć z smnych jego odwoływań się w (vch czy innych sztukach do obmzów 
Breughla czy Boscha. To nieokreślone "więcej" bodaj może stuć się wyraźniejsze 1w 
tle (tu nllgły przeskok) jego stosunku do Osobliwych przygód Dylll Sowizdrzułll, tego 
pomnika jlamandzkości w literaturze, który mu niejako miał wskuzywllć kierunek 
własnej twórczości. 

Sztuki, które przy akompaniamencie .5n1iech11 (ghe/derodo wski .imiech nie zawsze musi 
faiadczyć o weso/ości) jawią się jak obra~y Sodomy i GomOIJ'. Tylko przyjednej z nich 
uzna/ za wskazane l~)jść na przeciw "świętemu oburzeniu" i uprzedzić: ''Jak prawdą 
jest. że ubranie 11ywrócone na drugą stronę nie przestaje być ubraniem i zatem jest 
użyteczne, tak też, /l\'ierdzę, mora/ a rebours. mora/ na wywrót, nie przestaje być 
mora/em, a (ylko przybiera maskę. Pokazując na tej maleńkiej scenie .~wiata postacie, 
które poczynają sobie bardzo osobliwie, mogę wywołać tęsknotę za cnotą - za odwrot
nością tego, co pokazują." Więc moralista? Obruszyłby się na to ("nie my.5/ę ani 
umoralniać', ani demoralizować - ani też przekonywać"), jakby chciał podobną 

możliwo5:Ć zataić przed samym sobą lub obawia{ się, że sztampowo.fr tej etykie(Y 
mogłaby deprecjonować jego Teat1: Zresztą, cóż by to tutaj za słowo: "moralista "' 
Jeżeliby już, to koszmarny moralista: monstrum zaciekłości i śmiechu c~ybiące na 
wszelką rozbieżno.~ć między poczciwymi, czy 11'.yidealizowanymi, czy 11.święconymi 

wyobrażeniami o ludzkim świecie, a koślawą rzeczywistością tego .\:wiata. Zupełnie tak, 
jakby wciąż pamięta{, że za maską obrońcy ładu spolecznego, za maską komisarza 
policji nazwiskiem Cortoy k1J1ła się twarz rzezimieszka z ulicy Błogosławionego 
Drzewa. Ten 5:miech. ten rozleg~)I rejestr .śmiechu i ta zacieklo.<ć 11ydają się przybierać 
o tyle bardziej na sile. im bardziej ich obiekt uchodzi za nieskazitelny, podczas gdy jego 

• 

biel, patrzeć: uszargana od spodu. Ale i to jeszcze nie tak. skoro obydwaj.farsowi mini
strowie z Wędrówki mistrza Kościeja, jeden w najbielszej bieli, drugi w najczarniejszej 
czerni, tacy więc odmienni symboliką swoich koloró11; w istocie mają ten sam ko/01;jak 
najbardziej szmatławy. 

flik gdyby przestrzeglljąc hiemrchii 1wpiętnowllń (tym ohydniejsze skllzy, im rzeko
mo idelllniejsza krysztllłowoś{~, jest koniec końców Ghelderode nie mniej llntyk/e
ryklllny niż m1tyfeministyczny, "ntysz/achecki, llntymieszczuński, antysędziowski, 

"ntydoktorski, llntylldwokacki, antywojllcki, llntyministerski, antybankierski, 
"ntyerudycki, antykupiecki, żeby na tym poprzestllć. 

lu~owe poczucie sprawiedliwości i równie spokojnej, jak nobliwej siły uosobią u niego 
rzezmcy. 

"Sekretem sztuki, wielkiej sztuki, wszelkiej sztuki jest okrucie1istwo" - głosi bohllter 
Szkoły błaznów, którego wyp"d" uznać, za porte-pllro/e autora. To lapid11rne wyzn(l
nie brzmi w utworze o wiele bardziej niepokojąco niż w późniejszym koment(lrzu 
Ghelderodego: "Okrucieństwa to tyle co rzeczywistość, obraz dokładny i bez kłam
stw<L Przykład: okrutny jest Rembrandt malując mięso. Inny przykład: okrutny jest 
Goya malując portrety królewskie. Goya nie kłmriał, był okrutny. Wreszcie, gdy 
Breughel pokllzuje nllm irrealne krajobrazy, wprowadzając w nie jakże realnych, aż 
nazbyt relllnych chłopów, okrutny jest również ów dysonllns''. 

Zanim jednak podniesie s ię kurtyna, warto pamiętać także i o tiim zwierze11i11: "ludzie 
nie są piękni, a jeżeli tacy bywają, to nieczęsto, i dobrze, że i~h szpetota nie jest wię
ksza, niż jest; ale ja wierzę w Człowieka i wierzę, że się to czuje 111 tym, co piszę; nie 
zwątpiłem 111 niego; uważam, że jest godny 11wagi, że stac~ go na wszystko - i na coś 
najzupełniej odmiennego. " . 

W obliczu Śmierci (gwałtownej,u więc nie pozostawiającej nikomu cwsu na ufor
mowanie sobie jeszcze jednej mflSki) jawi się naga twarz człowieka. Wyrażfl ob11wę, 
lęk'. str~ch - choćby nawet strach stawał się silą 11llpędową dla obłędnego w swojej 
nmwne1 pysze okrzyku Hieronimusu z Czerwonej mugii triumfalnie i wbrew 
wszelkiej oczywistości obwieszczującego swą nieśmiertelność. Jedno pytanie zdaje się 
nieustllm1ie powtarwć w ghelderodowskim Teatrze. Kim jest człowiek, w czym jego 



los? Czy w przejściu z ''iednej dziury w drugą"? -pytają postacie Teatru z trywialną 
dosadnofrią, która podkreśla natężenie ich niepokoju. 

Na antypodach zarówno Panny Jai1; jak i wielu innych sztuk ghelderodmvskiego świa
ta znajduje się Wędrówka mistrza Kościeja. Na antypodach - przez wyrażony w niej 
stosunek do Śmierci. Okrutna, ohydna, nieubłagana dostaje nagle prztyczka w nos: 
jako zabawny szmelcjawią się jej budzące trwogę akcesoria, a grozajej samej staje się 
budzącym .~miech g1J1masem bezsilnego straszydła. Ghelderode wvżywa się w tym 
śmiechu, gra na wszystkich jego rejestrach - i tylko jakby w oddaleniu, jakby alegorią 
anonsowaną niemal że ~poza kręgu swojego wła.friwego Teatru okre.śla to, co daje 
prawo do takiego .fo1iechu: ciqglo.ść życia, której towarzyszy nadzieja, że wreszcie 
stanie się urodziwsze. 

Jean Frand5, długoletni sekretarz Ghelderodego i autor książki o nim omawia rolę, 
odgrywaną w dawnej Belgii przez tzw. "izby retoryków", rodzaj zrzeszeń, które orga
nizowały po miastach niebywale wystawne widowiska, a z czasem, w okresach 
prześladowań religijnych i politycznych, przerodziły się w "narzędzie opozycji" -
broniąc życia, przeciwstawiając śmierci idealizowaną przeszłość i idealizowaną 
przysz/o~:ć, wypatrywały innego jutra dla człowieka, innego człowieka. 

Ghelderode!„. Przecież calyjest przede wszystkim w oddziaływaniu bezpo.frednim, w 
jako.ki słowa, iv jego niepohamowaniu, tak że wlafriwą miarą staje się dopiero sam 
tekst, któ1y należałoby przynajmniej raz po raz cvtowai'. Inaczej, to jakby wbrew 
niemu, wbrew jego stosunkowi do intelektualnych spekulacji w sztuce, co dosadnie 
określa choćby pisany w 1946 roku list do przyjaciela.' „Nie, nie czyta/em nic z twojego 
Sartre 'a! .Jeżeli ma jaja, przeż)1je snobów i swcij .1ystem; wtec!y będzie zawsze czas go 
czytać'." Albo jeszcze i tak, w czternafrie lat później, o Ionesco tym razem: "To móz
gowiec, taki od sekcji' Literat.„ A literatura iv teatrze to nic dobrego. Jest jak sadło, 
które więzi serce i krzyże„. Jego powodzenie~ Wirus, który wszystkich poraził. I tym 
lepiej iv pewnym sensie: pozwoli to odróżni(:, co dobre, od tego, co nim nie jest„. " 
Prezentowa(: sztuki Ghelderodego omówieniami to niemal że to samo co prezentowa(: 
utwór poetycki jego "myHą przewodnią" - ma się ll'tedy wszystko oprócz poezji. 
Porównanie wyglądające zapewne na przesadę. Ale może nią nie jest. Tak samo jak nie 
jest nią chyba spostrzeżenie dotyczące już nie ghelderodowskiego Teatru, ale 
spokrewnionego z nim jako.frią śmiechu innego utworu scenicznego: "Król Ubu to 

sztuka, iv której poezja zastępuje p.1ychologię. " 

"Trzeba mi było czterdziestu lat na uformowanie twarzy - powie o sobie-nie-sobie w 
Urokach - trzeba było pocałunków i liźnięć, wzdrygnięć obrzydzenia i nawet łez wsty
du, aby usztaltowała się moja maska. Jest niepowtarzalna, choć się nie podoba przez 
swój niewzruszony smutek." Jeżeli maska, to może nie ograniczająca się tylko do 
twarzy. Przecież zwyczajny w swojej secesJyno.fri dom przy ulicy Lefra11cq stawał się 
z 11agla zaskakującą krainą w obrębie czterech .fria11 jego pokoju pracy. Tłoczy()! się 

w tych czterech .fritmach dziesiątki, o ile nie setki mniejszych i większych kształtów: 
uniesione w galopie kopyta koni z karuzeli, zbolałe twarze figur z rzeźby ołtarza, 
zasuszone dziworyby obok km/zielniq1, halabarda obok modelu fregaty, kukła 

mnicha w czarnej kapuzie obok starego tremo, maski (chichotliwe, wyszczerzone, 
rechoczące maski), róż(lfice, szp(/(~11, kofriel11e .~wieczniki, szmaciani bohaterzy 
lalkowych teatrów, obrazy okupujące wszystkie .~dany. 

Ghelderode iv Polsce? S'redniowieczna Flandria zjego Tealrn może zapewne uchodzić; 
li' nm·z):m odczuciu za egzotvczne monstrum, z kó1ym 1w szczę.\:cie nie łączą nas żadne 
pokrewne trac61cje. Jednak przeciiv takiemu widzeniu mógłby zaoponować arcybiskup 
Kurowski, skoro z wyprawiania do Flandrii statków ładowanych zbożem i innymi 
dobrami wielkie pozyskał bogactwa dla swojej familii - oczywi.frie jeszcze zanim się 
zabił w I 411 roku .spadając z konia, kiedy podąża! na .1prmvowa11y przez Jagiellowego 
brata sąd książęcy, któ1y miał go sądzić ''.jakoby winnego ciężkiej obrazy majestatu za 
namawianie Anny królowej do spraH'I' milosnej. jako sama królowa zeznała", czemu 
powściągliwe .1:wiadectwo daje Długosz. Nie, nie jest to na pewno najbardziej 
ghelderodowska z Dlugoszmiych relacji. Niemniej i ona \\')'Starczy, aby wyjfr do niej 
naprzeciw celującemu w okres o dwa wieki późniejszy okrzykowi poe(l' i tłumacza 
Ghelderodmvego dramatu Hop Sipnor' Mariana Pankowskiego: "Ach, jakże 

ghelderodowski jest len polski wiek )(VII' Autor sztuki Hop Signor' rozpoznałby .mych 
ludzi, okrutnych i słabych, ivfród tej szlachty, której dziełem by!)' z pokolenia na 
pokolenie knvawe zajazdy, łupiestwa, gwałty, zabójstwa. Odk1ylby swoje postacie 
1v.1:ród polskich zabijaków w służbie Cesarza przeciw Sz\\'edom, tych, którzy cięciem 
szabli rozpruwali brzuchy szwedzkich luteranÓ\\' w posz11kill'ani11 talarów. Autor zafa
scynowany człowiekiem-katem, człowiekiem-ofiarą i przede wszystkim czlowiekiem
masochistą odg1:vwającym swój własny dramat, odnalazłby swoje postacie w archi
wach sądowych polskiego XVI! wieku. Polubiłby również teatr tego kraju, dramaty 



Mickiewicza, Słowackiego i Wyspimiskiego, teatr chętny grze zbolałych, dyszących 
ciał„ " Tak, odnalazłby się Ghelderode również w tradycjach na wpól nabożnei, na 
wpół widowiskowej atmo.~/e1y wielkopostnych Grobów i żarliwofo kantyczek, w 
któ1ych kadzidlana wznios/oś(: łączy się z wonią cielesności, tak, wszystko Io - i więcej 

jeszcze. Do woli mógłby sycić· swói Teatr ekstraktem z dziejów, w któ1ych jest i 
niecodzienno.5ć gromów prymasa Łaskiego przeciw niegdysieiszym swawolom cyste
rek z Oloboku (nazbyt życzli11J1ch nachodzeniu ich klasztoru przez mężczyzn), i po
wszedniość porzekadła "żyćjak kanonik", znaczącego niegdy.~ (Briickner dixi/) tyle co 
"żyć wszetecznie". Wprawdzie daleko znad Wisły do ghelderodowskiej Flandrii, ale 
niekiedy bliżei, niż mogłoby się wydawać -jak chociażby już z tej rzeczywisto.ści, któ
rei ostro.fr okre.5/ało magdeburskie prawo z czekaiącymi w jego blasku oprawcami i 
katami. 

Zbigniew Stolarek 

„ 
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