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Miguel Cervantes i Federico Garcia Lorca
Na afiszu teatralnym spotkały ~ię dwa nazwiska autorów,
z których każde stanowi klejnot w koronie literatury hiszpań
S'kiej, jednej z najświetniejszych i najotyginalniejszych w piś
miennictwi·e świata całego. Czasowo dzieli je bez mała czterysta
lat: Miguel Cervantes ży i tworzył w szesnastym, a zmarł na
po czątku siedemnastego wieku (1547-1616); Garc:a Lorca,
urodzony na samym schyłku dziewiętnastego wieku, ginie tragicznie w brzemiennym w następstwa, upalnym sierpniu 1936 r.
M.guel Cervantes zna ny jes t powszechnie jako autor: Don
Quijota; o jego twórczo ś ci teatralnej, niezmiernie interesuj ącej
i chara k terysty cznej dla literatury dramatycznej hiszp ańs kiej,
p oza gra nicami jego ojczystego kraju wie się znacznie mnie j.
Z ł oż y ły si ę na nią utwory dwojakie.go rodzaju. Pierwsze, to dzieła dramat ycz ne o pod.r o;u kJ.asyicza ym, pisane na wz ór klasycyzujących dramatów włoski ego odrod7.enia. Tu naleiy jego
„Numantia" , tragedia osnu ta n.a tle upad.ku tego his zpańskiego
m iasta w okresie woien pom ię dzy Rzymem a Kartaginą. Drugie,
to dzieła o mocnym nerwie realistycznym, pisane już wówczas,
góy poe ta raz.stał s i ę z klasycyzmem i opowiedział się za r-ealiz
mem, który nie jako wywodząc się z genialnej „Celestyny" F ernanda de Ro jasa, zakwitł teraz z.a sprawą Lope de Ruedy a nade
wszystko Lope de Vegi wspa niałym kwiatem wielkiego dramatu
h iszpański ego . Te jednak u twory Cervantesa, pisane podczas
jego p rac nad Don Kichotem, nie są tak szeroko p omyślane jak
dawne jego traged ie klasyczne. Są to właściwie jednoaktowe
dz ieła o Łypie bur leski czy farsy ludowej, nieraz niewybredne,
a le zawsze nacechowane siłą widzenia świata. o laczaj ą cego p oetę
i ukazujące świat len w sposób niesłychanie d osadny i realistyczny. Do tych „Entremeses" łin terme diów) ~ je określił
poeta, nale ży r ównież i burleska „Pieczary Salama nki", która
t ukaŻi? się w Poznaniu po raz pierwszy na scenie polskie j. (Pamięta ć należy , że w p óźnym średniowie czu Kra:Jtów i Salamanka
uchodziły za dwa główne gniazda z'lłrożne>j wied zy taj emne j,
Myż na· uniwersytetach tych miast ofic jalnie wykłada n o magię.
W szak według Faustbuchu sam Fa~st studiował ją w Krakowie ).
Lecz ani klasyczne tragedie, ani reaistyczne intermed ia nie dały
Cervantesowi nieśmiertelności. Dała ma it jedynie epopea umierającego średniowiecza, a zarazem manifest wiecznie ludzkiego
dążenia naprzód, którego llie potraii ttńkel'Jtwić nawet śmiesz{
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i bezsiła - przesławny „Don. Quijot", stojący słupem m:lowym na granicy dwócla epok.
I
Zdawaćby si ę mogło, ż.e związanie dwóch ~isarzy, tak odległych, zarówno chronolc>giczn1e, jak i charakterem swojej twórczości, może wyp aść zJbyt ryzykownie. Ale literatura H iszpanii
jest tak zamknięta w sobie i mimo indywidualnych różnic p .sarzy, tak związana z ziemią i środowiskiem sw~go kraju, ż.e to
samo już stwarza pokrewieństwa, nawet pomiędzy twórcami,
d ametralnie różnych epok. Z ziemi twojej i ludu swoj<ego wyszedł i wyrósł „poeta piękn.a._ i wolności" F ederico Garcia
Lorca. J eżeli do każdego p isarza można stosować dwuwier sz :
„Kto choe rozumieć poetę, musi udać się do jego kraju", to do
Garcii Lorci, bardzłej, an.i żeli do kogokolwiek innego. J ego
poezja i twórczość dramatyczna czerpie ze zwyczajów, p i·eśn i
i legend jego ziemi ojczystej - Andaluzji. J ego wiersze wyszły z p oeZ>ji ludowej i wróoi ły do niej, i jak je j zawd zięc.UJ. ł
Lorca natchnienia i· motywy swy.ch pieśni, tak dziś są one wła
snością ludową, nawet często bez znajomości ich autora.
Obok poez.j1 lirycznej, główną domeną twórczo.ści Lorci jest
teatr, który kochał Caią pa sj ą SWOJ•e j nam. ęlne t natury. Już
w p ierwszej mło-0.o ści , fa.ko student, zorganizował teatr amatorski, gdzie wystawiał utwory największych twórców hiszpa ńskich:
Lope de Vegi, Calderona, Valle lndan'a, Tirso de M oli.ny.
W tym czasie próbuje lei sił swoich we własnej oryginalnej
twórcz oś ci. Wyj eż dża doAmeryki a nazwisko jego jest dziś równi·2
dobrze znane w krajach Ameryki Łacińsikiej, jak w samej Hiszpanii, z tą różnicą, Ż'e lam dz-ieia j e~o ni e są tak prz eśladowan e,
jak w kraju rząd zonym przez gen erała Franco, i od danych· mu
gwaTdzislów (Gvardia civil). W r. 1931 o trzymuje od rządu
republikańskiego kierownictwo studenckiego teatru doświadczal
nego, La Barraca. Z s wym teatrem objazdowym odwiedza mi<:.<> Łeczka i wsie swoj-ej rodzinnej Andaluzj i, wystawia jąc arcyd zieła literatury dramatycznej hiiszt>ańskiej a tak że swoje wła
sne. Kiedy Front Ludowy odni ósł zwycięs two , Garcia Lorca
wraz z Jose Bergami.nem, Rafaelem A lberti i Marią Teresą Le oń
za wiązał madrycki Związek Inteligencj i AntyfaszystoW!Skie j.
Krótką jest działalność polityczna i lite racka G arc;ia Lorci;
w sierpniu 1936 r. został zastrzelony. Smi erć jego starano się
pr zedstawić iako skutek ;pomyłki., a dzienn ik faszystowski (falangistów) „Unidad", wychodzący w San Sebastian. starał się
przerzucić winę na „Czerwonych". D ziś jest już stwierdzone,
iż odpowiedzia lnością za tę śmierć dzieli ~ię rząd faszystowski
ność
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jenerała Franco i osławiony „Instytw lbero-Niemiecki", na którego czele stał hitlerowski generał Wilhelm von Vaupel. Nie
można się dziwić, że nazwisko natchnionego poety rewolucjonisty i nf.eprze;ednanego wroga faszy zu, u.arcii Lord, mus Łalo
znaleźć się na jednym z pierwszych miejsc listy tych, k tórych
za ws zelką cenę należało 11 zmusić do milczenia". Tak wczesme
przerwana zgonem twórczość dramatyczna i poetyoka Federica
Garcii Lorci nie m oże być zbyt Olbfita.
,
Prócz paru tomów poezji - niektóre wiersze, wyj ęte ze zbioru: „Romancero cygańskie" stały się dz~ własnością ludu h iszpańskiego i weszły w skład jego pieśni. - Federico Garcia Lorca
napisał szereg sztuk. Pomijając mniej ważne próby młod zi eń
cze, po c zęści nawet zaginione w ręko-pisach, czołowe pozyc je
jego twórc zości teatralnej stanowią: „Mariana Pineda", ,.Krwawe Gody" (Las Bod.as de Sangre}, „Czaruiqca szewcowa", ,.Bezpłodna" (Y erma), „Dom Bernardy Alba" (la Casa . de Bernarda
A lba }. „Donia Rosita czyli Język kw'.atów".
„Dom Bernardy Alba" 05tatni, napisany miesiąc przed śmier
cią , dramat Garcii Lorci. w zes tawieni u z wc.ześnieisz ą twórczoś cią. nosi wszystkie cechy dz i eła dojrzałego talentu : „surowo'ć
i prosto tę", po tężną siłę dynamiczną, eł:onomię środków wyrazu.
Smie rć w trzydziestym siódmym r oiu życia ni2 pozwoliła
poecie dojść do zenitu swych możliwości twórczych, ani n~
okr:beoni ęcie talentu. Młodzieńcza bujność ti!mperamentu rn?: sad za ła ramy artystycznei formy. Niem niej taki, iak iest, Federico Garc ia Lorca pozos tanie jako jedna z czołowych postaci
współczesnej literatury Hiszpanii, jako ten~ dla którego n ie istniał
p odział między pieśnią rewoluc yjną i rewolucyjnym czynem.

Jerzy Koller

Gawęda hiszpańska
W toledąńskim Casa del Greco w:$i w jednej z b ocznych
sal niewielkich rozmiarów, aloe d ziwny obr:.iz. P r7.od t.:twia on
ściętą głowę jakiegoś ś więt ego biskupa, na którego twarzy artr
sta z niesamowi tą pas ; ą, wręi:;z .z okruc : eńslwem namal ował
w różnych cieniach i c dcie ruach całe ep.os śm : e rci i r ozkładu.
Trzeba się było umieć dobrze wpatneć w te oczy zielone
od śmierci, w to czoło awiecąoe trup!m złotem kości słoniowej,
w te b la de usta, jakby wzdęt e jiiż waporami zgnilizny, słowem,
trzeba było być tęgim reali.t!tą, oz.miłowanym w naturaliach,
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ponoć non sunt turpia, by z taką namiętną dokła1dnością
zebrać na tej twarzy wszystko, co człowiek wie o śmi e rci. To
je st coś, czego gdzie indziej nie z a.baczyć! To zdumie wa i osza-

które

łamia: ~zwzględność i natrętność tego realizmu, szczególnie
na tle w1-dmowych postaci el Greca i widm:)wego widoku Toleda w burzy. Wy cbodzi s i ę z muzeum z pami ę ci ą grecowskich arcydzieł, ale z ową siną i z ieloną twarzą świętego
w oczach.
I gdy. mija się potem sale madryckiego Prado, obecność owej
głowy nie opuszcza nas ani na chwilę. To jej bezwz.ględny,
~ ętny, drapieżny realizm wyglą da z !ka żdeg o pł ótna , z każ~
d ei ramy, obejmującej dzieł a Zurbaranów, Murill ów, nawet Velasquezów. Wszędzie ten sam okrutny i - r zec by można bezideowy realizm, przy którym blade postacie el G reca staią
się jeszcze bledsze i jakieś. dziwnie tu zabłąkane. Aż wreszcie
dodera się do sal Goyi i na~le rozumie się , do cze~o to wszystko
zmierza : do niego, do malarza ' straszliwe j E gzekucji nocnej"
i autora "Cap richiów", któr ego dzieło jest roZIOaczliwym buntem przeciwko okr ud eństwu rni.s trzów his zpań skich , a zarazem
osta tnim wicieleniem tełfo ducha. iaki w Casa del Grec o obj awił
się ukazaniem rozkładającej się głowy święt e~o . I n agle zaczyna
świ tać, dlaczego w tym kraju włada ła tak długo Ś wi ęta Inkwizycja „. Ale to już inna sprawa.
' Nie, hi szpańskie nie bo, to nie jest niebo, pod k tórym spirytualizm udaje się. Tu si ę udaje coś całkiem innel!o : krew na
arenie, to s ię tu udaje. I choć te oczy, co ongiś tak dokładnie
i z takim okrucie ństwem wypatrywały rzeczyw i sto·ś ć, od prze s ?:ło
lat stu posługują się już okularami, gdyż krótki wzrok wszystkie
'ksz tałty tego świata zmienił w pomadkowe mgiełki, niebo
zostało to samo: jarzące i bezlitosne i jakby cyn iczne . Hiszpania,
to zawsze kra j żywiołowego i ascetycznego zaraz-em realizmu,
krai . 9dzie kam ;~mie woła i ą. gł osz ąc dz ik ą urodę życia, gdy
zanul kły usta poetów, zdolnych ojczyznę swoją z rozum = e ć i wvpowiedzieć. I na przekór powszechnemu mni emaniu, religia hiszpańsk i ch katedr, to r-eligia tego ś wiata, i nawet wszyscy na danie
świad ectwa p ośp i eszni e p rzywołani świ ęci i mistycy iberyiscy,
św. Ignacy Lnvola i św. Teresa i tylu inn-y ch. nie m oeą temu
zaprzeczyć. gdyż oni sami są tego realizmu hiszoańsk i e~o „.
ofiarami. Nacisk bowiem realności na człowieka bywał tu fak
silny. że wypierała )1.o ona ooz.a realność. Mnie is?;a. czy bvły
to wizje świętej z Avili, czy kolumbowa wyprawa ku nieznanym
lądom:. czy fantastyczne wędrówki Rycerza Smętnego Oblicza,
11
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podróże w prawdziwe czy urojone zaświaty dokonywać się mog ły w ni·emał.ej mierze dzięki t·emu, ż e kult doczesn ości rozparł się s-ze roko na hiszpańs kie j ziemi. Hiszpańska
mistyka stan owiła tylko odwrotn ą stronę te go śam~o medalu,
którego pierwszą stronę zd obiły surowe profile Cortez.a i k onkwis ta dorów. Zr esztą, profJ e, k tóre spo·d mis tyc.z nej duszy wy-

ws zystk1e te

glądały

po drugiej stronie medal u, mają te ż zarys surowy i zausta, jak.ich z.azwycz.a·j nie p osia dają lud zie odwracający się od realności . Spojrzyim.y c hoćby n.a głowę loyolczyka.
J eśli jednak nawet świę ci hiszpańscy nie dawali się przekupić zaśw iatom, to cóż dopiero mówić o nie ś wi ętych? Nie znaczy
to byna jmniej, by dusze laickie były pozbawione takich pokus,
j.a.k np. sam au tor Don Kichota, don tvLguel Ce rvantes de Saavedra, k tóry przez j akiś czas ulegał czarom italskiego klasycyzmu, od wodzącego go z dróg ortodoksalnego realizmu Hiszpanii.
Al~ wnet się opamiętał. I z tego opamiętania wys zedł najcudowniejszy twór hiszpańskiego piśmiennictwa: opowieść o czło
w ieku, k tóry stra cił. z .effil ę pod no gami i zawis ł w p odej rzanym
nieibie swej fan tastyki, by w koń::: u pokorną śmierc i ą prz yzna ć,
iż człowiek jestem i tylko człowiek. Taka jedna·k konfrontacja
wyobraźni z realn oś cią możliwa była w kraju, gdzie .„ gdzie
władał Sancho Pąncha, gdzie instynkt realności, był tak wyostrzony, że wid zenie świata bolało niemal i stawało się aktem
brutalncścL Tylko w takim k ra iu m ożna było d ojrzeć czł owieka,
który nie ,chodzi po ziemi, w każ dym bowiem innym nikt by nie
miał tak bystrych oczu, by dostrzec, że ten rycerz unosi się na
- prawdziwych czy ni eprawdziwyc h, rz ecz oboję tna - skrz ydłach. Gdzie iadżiej wzięto by go poprostu za Sancho Panchę,
i nie d ostrzeżono by tego lekk:ego wzniesienia nad ziemię, którym bogowie indY'jscy dają się po znać wśród śmiertelnych .
Innymi s łowy, n ierealn ość Don Kichota mog ła b yć dostrzeżona
t ylko prze z do skona ł ych realistów. A tych w Hiszpanii w łaśnie
nie był o brak. I dlatego tu zobaczono c złowie ka, k tóry unosi się
p iędź nad ziemią. I dlatego tu, w Hiszpanii, mogła pows ta ć
e popea o k imś, kto ni·e tylko zaplątał się w z.dradliwą s ieć fantastyki, ale k to przez to wł aśnie stawał się twó rcą nowe j realn ości. Zby t często zapominamy dziś o podob ieństwie Don Kichota d o „ . Kolumba.
.. W racając do r zeczy, raz jeszcze podkreślić trzeba, ż e aby
zobaczyć r ycerz.a z La Manch y, trzeba być wiel1
kim realLstą i wyrazicielem bardzo realistycznej kultur y. Jakimi drogami do szedł
Cervantes do tego swojego jasnowid.czego realizmu, to pokazują
ciśnięte
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nam doskonale owe późno wprawdzie wydane, ale ma j ące charakter studiów realistycznych „Entremeses". Są to p race, r zecby można warsztatowe, ale dla nas może tym cenniejsze. że
ukazują niejako narastanie realizmu, ćwiczenia poety w widzeniu świata i tworzeniu narodowe j dyscypliny artystycznei.
W hżd ym razie tymi swymi kome diami poeta włącza się tak
samo w ogólny nurt kultury hiszpański·ei. jak czyni to swym
Don Kichotem. Oczywiście na inną dzieje się to tutaj skal ę, ale
i te drnbne utwory pr agną - mów iąc sło wami Lorci - „ ukazać
życie w skrótach".
Bo Lorca, choć tak wielki „wieków przedział", ma te same
ambic je, jakie mia ł wielki jego poprzednik: „ ukaz ać życie w skr ótach", raz jeszcze objawić c.eń wielkie j realnoś ci, jak to czynili
przodkowie. Ten realizm swoich dni odczuwa on inaczej , niż
tamci sprzed w ieków, ale tak być musi: problem realizmu jest
bowiem problemem k aż dego p okolen~a , i ża dne z nk h ni e może
p roblemu tego r ozwiązać za swych ojców lub ·Synów. DlatEgo
Lorca może mówił o teatrze, w któr ym „drzewo zmienia się
w chmurę", bo to właś nie jest wytyczną jego wysitku „ukazać
życie w skrótach". Nie p ragnie on foto·g rafizmu, pragnie życie
obja wić we w łasn ej transkrypcji poetyckie j, i dlatego właśnie
jest pełnokrwi stym real istą . A owe d rzewa zmieniające s ' ę
w chmury we.ale nie przestkadza! ą mu bardzo wyraźn i e d ojrzeć
bohaterów swej czaruj ącłi komedii o czarującej szewcowej ,
i ama ntów i kumo szki 1 sąs i adk i - płolkark1 , cały ten mały
świ atek miasteczka hiszpańskiego, który umieszcza on na swej
d łoni prawdziwego poe ty i pokazuje nam ku naszej „realistycznej" uciesze. Nie zapomina on jednak nigdy o tym, że poezja
jest organem realizmu, że tylko poez ja może nam p okaza ć ludzi,
którzy nie cho<lzą po ziemi, ale s ię n.a d nią lekiko unoszą. Innymi
słowy, że poez ja, to także do na jwyższego s topn'.a wysublimowa ny instynkt docz.esności , to wzrok tak ostro widzący. że aż
p rze-wi du' ą<:y. Dlatego poezja i real •zm n; ~dy s'ę ze sob~ kłócić
nie mogą. Kł\)c i ć się m og ą tyllc o ki epsk i re"ll'zm z k'epską poez:ą.
I w ostatecznoki niech się kłó cą. Cóż może nam na tym zależ e ć? N.am nie p n~es zkodzi lo wvo :ć le: S?\rlanlri chJi:idn e óo, musu j ącego wina, jaką jest pros zę z gadn ąć : czy realistyczna,
czy poetyck a ? - komedia o „ Czarującej szewcowej" Federiiea
Garcii Lorci.

W. H.
Druk . Wydawn. p zarz. pa r1s tw .,

8

Po Enań

-

34 -

3000 -

I. 50. -

K • I • 14019

