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Ghelderode jest diamentem zamykającym kolię 
poetów, którą Belgia nosi wokół szyi. 
Ten czarny diament rzuca światło srogie 
i szlachetne. Światło to rani tylko male dusze. 
Innych olśniewa. 

Jean Cocteau 

CZAS APOKALIPSY WEDŁUG GHELDERODEGO 

Michel de Ghelderode (właściwe nazwisko Ademar Adolf Ludwig Martens), urodzony w 1898 a zmarły w 1961 roku 
belgijski poeta, dramaturg, prozaik tworzący w języku francuskim, jest stosunkowo rzadko grywanym w Polsce autorem. 
Napisał około 50 dramatów, z których najbardziej znanymi są: "Krzysztof Kolumb", ''Pantagleize", 'Barrabasz", "Czerwona 
magia", "Escurial", "Mademoiselle Jaire", "Szkoła błaznów" oraz "La Balade du Grand Macabre". 

Twórczość tego pisarza przesycona jest mocno kulturą i folklorem rodzinnej Flamandii. Flamandii, którą tak dobrze 
znamy z obrazów Hieronima Boscha i Piotra Breughla. 
W dramatach Ghelderodego zdają się nagle ożywać, plebejskie jak u Breughla oraz rozpasane i fantastyczne jak u Boscha, 
postacie stworzone przez tych wybitnych niderlandzkich malarzy. "Moją Via Populi - pisał Ghelderode - zaludniają wojska, 
trzody, pielgrzymi, włóczykije, żebracy, opoje, zdziry; ta wspaniała, erotyczna, cuchnąca, gwałtowna w gestach, krzyku, kolorach 
ludzkość, na którą patrzył, gdy szła ulicą Górną pod jego oknami - Breughel." ... Nekrozotar, Purpelniuch, Jadybryzga, Trawin, 
Bazyliszyn, Meduzyn, Pustomiel - bohaterowie ''Farsy o Śmierci" - to przecież wypisz ... wymaluj postacie wzięte z płócien 
Boscha i Breughla 
Michel de Ghelderode przenosi na teatralną scenę ów jakże charakterystyczny klimat i krajobraz flamandzkiego malarstwa: 
od rubasznej, jurnej, sprośnej dosłowności, do fantastycznej, poetycznej, mistycznej wizji śmierci, zaświatów i apokalipsy ... 

Motyw śmierci, znajdujący swe źródło w przeżyciach osobistych pisarza (najpierw 
niedoszłego samobójcy, potem ciężko doświadczonego przez tyfus i nieuleczalną astmę), pojawia 
się często w jego twórczości. Ghelderode przywołując obraz śmierci-kostuchy, stawia nieustannie 
pytanie: "kim jest człowiek, kim jego los, dlaczego cierpimy, kiedy na prawdę umieramy, czy 
z jednej dziury przechodzimy w drugą?" Purpelniuch w ''Farsie o Śmierci" powiada na poły 
filozoficznie: "Toteż mówię sobie, że choćbyśmy nie wiem jak umarli, to jeszcze kiedyś przyjdzie 
nam umrzeć dokładniej." 
Śmierć dla pisarza ma jeszcze jeden wymiar. Jej lodowate tchnienie równa bowiem ze sobą 
króla i żebra.ka, pana i chama, mędrca i gamonia, opoja i świętoszka. W jej obliczu opadają 
wszelkie maski i pozy. Jawi się naga twarz człowieka Człowieka, który dopiero wtedy - jak 
mówi Ghelderode - może spojrzeć w twarz swojej hipokryzji. 

Ghelderode jakkolwiek owładnięty obsesją śmierci - której najdobitniejszy wyraz dał w 

sztuce "Mademoiselle Jaire" - jest zarazem w rozumieniu chrześcijańskim apologetą życia. 



"Śmierć. nie istnieje - powiedział w jednym z ostatnich wywiadów - nie wierzę w nią." Farsa 'La Balade du Grand Macabre" 
wypowiedź tę niejako potwierdza; jest to bowiem sztuka, gdzie śmierć zostaje zwyciężona a raczej dokładnie mówiąc: 
zdemaskowana. 

"Uwalniając moje urojenia, mogłem w La Balade du Grand Macabre wystawić na próbę w formie burleski ruch 
radości i wyzwolenia. To był mój rewanż, rewanż życia" - wyznał. 

Farsa, jakże często używana przez Ghelderodego (w jej pierwotnym starofrancuskim znaczeniu) forma literacka - po
zwala pisarzowi ukazywać śmierć w sposób ludyczny i kordialny, a także wyśmiewać się z niej i jej atrybutów. Śmiech - od 
chichotu, przez gromki rechot aż do śmiertelnego paroksyzmu - śmiech z kłami i pazurami, jest bardzo ważnym elementem 
w utworach belgijskiego dramaturga; bo śmiech ten wyszydza i obnaża, ale również ... uzdrawia. Kontrast śmiechu i śmierci, 
przerażenia i zabawy, pijackiej czkawki i sentymentalnego patosu, to jeszcze jeden wyróżnik tego pisarstwa Pisarstwa, 
które czerpie głęboko swoją inspirację ze średniowiecznych intermediów, jarmarc~ych dram, literatury sowizdrzalskiej, 
teatru elżbietańskiego czy wreszcie komedii dell'arte. Za pierwowzór Purpelniucha, opoja i wałkonia, można przecież uznać 
Marchołta Grubego a Sprośnego; literackim zaś wzorem megiery Jadybryzgi (znowu nasuwa się nieodparte skojarzenie z 
Breughlem i jego obrazem "Szalona Małgośka"), może być występująca w średniowiecznych intermediach jędzowata żona 
Judasza, czy też w dalszej paraleli - biblijna Ewa, uosabiająca w średniowieczna-renesansowych utworach praprzyczynę 
mężowskich nieszczęść. 

Idąc dalej zaryzykować można stwierdzenie, że zarówno 'Farsa o Śmierci" jak i inne utwory Ghelderodego, są w pewnym 
umownym znaczeniu współczesnymi farsowo-groteskowymi moralitetami ukazującymi na zasadzie krzywego zwierciadła, 
morału a rebours, marność współczesnego świata i je;go mieszkańców, śpiewających na całe gardła swój nieśmiertelny hymn; 

Nalewaj do szklanic nasz królu Trawinie 
Nie poz wól swy m dzieciom w Trzeźwości pomarnieć 
Dopóki pijemy ojczyzna nie zginie 
My piciem sławimy lubą Breughelandię_ 

'Farsa o Śmierci" łącząca elementy ludowego realizmu z fantastyką i mistycyzmem, pełna krzepkiej rubaszności, cielesnego 
rozpasania, irracjonalizmu i magii, jest jedną z najciekawszych i najlepszych sztuk Ghelderodego. Autora pokazującego w 

jakże niecodzienny sposób odwieczny sens walki między dobrem a złem; wybitnego dramaturga 
tworzącego w samotności swój niesamowity, frapujący Teatr. 
- 'Tworzyłem swój Teatr - powiedział Ghelderode - według własnego upodobania, własnej 
optyki a nie według upodobań ewentualnego audytorium. Ponieważ jednak nie tworzy się 
Teatru dla samego siebie, pisałem dla publiczności wyimaginowanej, która być może istniała 
albo urodzi się pewnego dnia ... " 

Ten dzień, myślę, chyba właśnie nadszedł. 

Jerzy Szpyra 



GHELDERODE O SOBIE I SWOIM TEATRZE 

Jak prawdą jest, że ubranie wywrócone na drugą stronę nie przestaje być ubraniem i zatem jest 
użyteczne, tak też twierdzę, że morał a rebours, morał na wywrót, nie przestaje być morałem a tylko 
przybiera maskę. Ukazując postacie, które poczynają sobie bardzo osobliwie- mogę wywołać tęsknotę 
za cnotą - za odwrotnością tego, co pokazuję. 

Teatr nie może żyć bez poezji. 
Bez tajemnicy, bez poezji, bez człowieka - nie ma Teatru. 

Rzeczą Teatru nie jest pokazywanie istot normalnych, a jeżeli tak, to ma je ukazywać 
zaangażowane w konflikty nienormalne, w okoliczności wyjątkowe. Mój Teatr zaludniają monstra, 
ponieważ są wszędzie, w życiu, na ulicach, w mieszkaniach, wokół nas; co też mówię - są w nas, są 
nami! 

Sens sztuki polega na tym, że pozwala ona 
uciec nam od obsesji samych siebie. 



''FLAMANDZKI WAGNER TEATRU' 

Michel de Ghelderode - to pisarz zadziwiający. Równie łatwo się nim 
rozentuzjazmować, jak go nie cierpieć - najtrudniej ocenić i docenić. Ten Belg 
piszący po francusku dokonał bardzo szczególnego połączenia: skojarzył 
nadrealizm z tradycją miast flamandzkich. Łącznikiem był oczywiście -
Breughel; ten Breughel, którego tak często wspomina Ghelderode w swych 
sztukach. Breughel, którego nasza współczesność tak wysoko wyniosła w 
malarskiej hierarhii. I choć nadrealizm - a zwłaszcza atmosfera nadrealizmu 
- wywarła ogromny wpływ na Ghelderodego, nie jest on teatralnym nowatorem, 
jakim. we Francji jest na przykład Samuel Beckett. Wyciąga on raczej 
ostateczne konsekswencje z pewnego rodzaju teatru, przepuszczając tendencje 
romantyczne przez diabelską maszynkę nadrealizmu. 
Snując dalekie analogie, można by powiedzieć, że jest on jakimś przedziwnym 
flamandzkim Wagnerem teatru. 

Teatr Ghelderodego nawiązuje do ulicznych przedstawień średnio
wiecznych, maskarad karnawałowych, najbardziej ogranych wątków 
scenicznych, wałęsających się przez całą historię dramaturgii. Teatr ten 
podobnie jak teatr ludowy, zwłaszcza ludowa farsa, niczego się nie "boi'', nie 
zna społecznych i towarzyskich zakazów, fetyszy dobrego tonu, wychowania, 
manier. Ghelderode śmieje się z te.go samego, z czego śmiarł się karnawałowy 
tłum antwerpski w 1500 roku. 

W "Farsie o śmierci" można doskonale dostrzec, jak ludowa kanwa, ludowy 
temat urasta i przemienia się w coś znacznie oryginalniejszego niż trawestacja 
starego motywu o końcu świata. 
Twórczość tego dramaturga wydaje się jakąś podróżą do kresu teatralnych 
możliwości: monstrualnym, nadromantycznym rozpasaniem wobec którego 
bledną najbardziej szokujące kontrasty teatru renesansu czy romantyzmu. 
U Ghelderodego podobnie jak u jego arcywzoru - Breughla, urzeczenie 
cielesnością sięga szczytu, kojarzy się z perwersyjną fascynacją brzydoty, 
wulgarności; bezwstyd, dziwność ciała i jego spraw staje przed widzem nagle 
w całej swej niezwalczonej i pociągającej okazałości. 

Ghelderode nie dba ani o psy
chologiczne, ani o historyczne praw
dopodobnieństwo wypadków, które 
opowiada; nic dziwnego, bo zarówno 
psychologię, jak etnogfariczny weryzm 
awangardziści całkowicie przegnali z 
teatru. Ghelderode nie przedstaw ia 
świata takim, jakim jest, ale takim, 
jakim chciałby go widzieć, jaki od
powiada jego wewnętrznemu postu
latowi; sztuka nie jest dlań odbiciem, 
ale żądaniem wobec rzeczywistości. 
"Historyczność" jego teatru jest więc 
całkiem pozorna; naprawdę dzieją się 
na scenie sny, majaki i mity t wór cy, 
przybrane w kostium ulubionej epoki. 

Teatr Ghelderodego jest dziwny, 
odurzający; sprawia rzeczywiście 
wrażenie snu, histerycznej wiz ji , 
chorobliwego rozpasania wyobraźni, 
"rozpusty duchowej", by przypomnieć 
zwrot Dostojewskiego. Pozwala upajać 
się najdziwniejszymi, niebywałymi 
przygodami, jakie wskrzesza - i jakimi 
bawił się widz zarówno antyczny, jak 
średniowieczny. 

Ghelderdode odkrywa - jak prawie 
wszyscy rzetelni i nowi dramaturdzy 
dwudziestego wieku, poczynając od 
Claudela i Giraudoux - zapomnianą 
przez mieszczańską epokę "cudowność" 

teatralną. Teatr nie jest miejscem, w 
którym widza poucza się czy bawi, 
karci czy śmieszy dla bezpośredniej, 
życiowej korzyści. Teatr jest miejscem, 
w którym dzieją się rzeczy nadzwy
czajne. Ghelderode przywołuje t eatru 
swego początku, kiedy był rozpasaną 
zabawą i zarazem misterium. 

Jan Błoński 

(Fragmenty eseju, jaki ukazał si ę po wojnic w Polsce o 
Ghelderode m; Dialog 1956. Skróty i tytul · JS.) 
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