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il DEJU O G \RC/A. LORCA 

W/ES 

Na wro:rnięlej gurz<' 
Clo/gora. 
\\'oda czys/a, 
, .'i\\ ka stufclnia złota . 

S '<i.kami 
ludzi• si ę \'. lokq, 
a nu wieżach 
chorągi<'Y. ki :si · kr.;:~u wysoko, 
/Jezu.~lannie 

kręcą ~lt.;, sk,1czq 
O, ludu zagubiony 
w wielkiej Andaluzji płaczu! 

PrzEUd. · Jerzy F1rowsk1 

FEDERICO GARCIA LORCA 

110.\<IANCA O CZARNYM SMUTKU 

Mo/yki kogutów grzebią 

w ziemi, szukając jutrzenki, 
kiedy Svledad fvlontoya 
zstępuje nocą z gór ciemnych. 
Nu'y !:i1ę lęka i koni, 
a Liwu jej jest moi.it:;żne . 

Przycmione kowadla jej piersi 
krągłymi pieśniami jęc;:ą. 

- :Sulecluc/, czego ci trzeba, 
sumotncj i o tl'j porze. 
-- Trzeba mi, czego trzeba 
I 111c mi nic clopomoiesz. 
\-\ 1~m ja czego mam szukać, 
radości / siebie samq. 
- Suleclad, o moje smutki, 
ko1i, gdy ponie~ie w szale, 
w ku1icu clo morza wpada 
i pochłaniają go rn/e. 

• 1 1ie mów mi nic o morzu, 
nnm wschodzą cu1rne smutki 
na zic.miuclt suduw oliwnych, 
gdzie liście szumią cichutko. 
- Soledad, jakżeś ty smutna/ 
Sam smutek, rozpncz sama! 
Ty płaczesz sokiem cytryn 
cierpkim ocl dni czekania. 
- O, jakiż smutek! Wyb iegam, 
prZLZ clom mój szalona kroczę, 
ocl kuchni aż do sypialni 
wloką .~ię moje warkocze. 
O, smutek! Z węgla i ciala 
I z szat dzisiejszy mój obrazi 
O, moje koszule plociennel 
O. moje makowe biodra! 

Soli:dad wodą skowronków 
ol>myj dziś ciało swoje 
i serce własne pozostaw 
w p<!koju, Solcdad Monloya. 



W dole śpiC'wajqca rzeka: 
nic:ba i liści falbanka. 
W górze na nowiu księżyc 
\•; kwiatów d)iniowych wianku. 
O, ciężki smutku Cyganów/ 
I, smutku źróde/ ukrytych 
Smutku samolny I czysly 
nierychłych, dalekich świtów/ 

Przekład: Jerzy Ficowski 

FEDERICO GARCIA LORCA 

NOCĄ 

Od gwiazd wysokich 
pod dachem się chroniq. 
Wezbrała ciemność nocy 
Dzlcwczynka umarła w domu 
leży z ukrylq we włosach 
różq czerwonq. 
Sześć slawików na plotku 
opłakuje jq lamC'nlem. 
Ludzie przechodzą, wzdychając, 
gitary niosą acłslanlęte . 

Przekład: Jerzy F:cowskf 

i· cdcnco C.•1rcrn Lorcu: 

„Dom B1•rn rdy .\łbu·• Puryi. 19-!b r. 

1udio d „. C'humps-Fly. ees. 
lleż ·1tcria: Maurice Jucqucmont. 



1'1·dl'rit·o Cardn Loren: .,Kn,nwc !\'Ody" 

'' J-rll·l,lucl 1i · \titct)~ln"n josłrunu. 
1 ticl/ fU4R. 'J 1•11łr \\ ojsku Po' ·ki go. 
Hl'i) . l'riu: Jtizd \\yszo ir ki. 
I >1·~t•tucjl': Z<"nnl iu~z , frn·lrcki 
Bari nru Huc-lrnals1,n (, luż11cu), 
Z<lzi la'' !'-tt} mnl1s~ i (l connrd), 
Ilu1111a !':>kurżunka (:\arzcc1 na). 

STCfA !A CfESfELSK, BORKOvVSKA 

I·EJ)ERICO .\RCI I.Ol\, 
pJsarz dramatyczny 

W !.ród pokolenia poetów 1lodej 1Ilc;zp1mli p!envszych d7iP iri ków lal 
wie ku XX wybił sic; na pierwsze mw1sce bu ·ny i wielostronny „,
lent. FedNico Garcia Lor c a•1 Natu1alnv kwi11l And11\uzji, poe'-i 
do klóreqo rozwoju przyczyniły się na·Ś\\·iezsw zrlohyczc oąólnoświatowej 
pn!:'z ii. Z połączenia n 11 tu r y i szt u k i (naturalcza y arte) - ja!< zakła

dał wielki Lnpe de Vl'ga w sw •jej poetyce . - w opnr i11 o 7.llr tPmpcr -
mC'nl. um 'lowanie ludu hiszpańskiego i rił~ iok :majo o ć jNto hoqatej 
k11ltury, zrorlziła się poezja Lorki Poezja do dzisiaj .; ·a. 11ktu li 7 ujaca si 
wci;iż i mobilizui<lca lud hiszpański rozumiuna przez szerokie m 1sy omimo 
wvsokie j artystyczne· rozp'ętości. 

l rm1lowani rodz im j przyrody, zdC'Jno!lć zaohc;prwo' 'imia jl' j tajnikńw, 

'ak równici i i zwii}7ku z czlowickicm i orvciin<'łna . artystyc1na a prostd 
wvpowiedź wrażeń - oto edna strona tworczości lorki 

,, i<' 7.vj11c w 'wiecie fantastvki poetyckiC'i, nir. zapomina o rz rzywislo
ści hiszpańskiej i znamiennych dla niej 7.anadnicniach spolecznvch Stawia 
je odważnie, szczerze nawet drast •cznic ,,. sw,·ch ut vo ac:h drilmatvcznvch 

T cłlalC'qo,w ohPsie, qdv - ·ilk mci\ •i współczrsny nam .; \'JPtnv hislorvk 
;pi'mi<>nni twa his7.flańs ·iNTO Anocl Vi\llrnPna Prnt owa literat11ra sti\ 1e 
siP. „szl11k,1 mnie szośc::i" ocldaloną ntł mas. mlocly poct1 i ,rntor drnmn
l • zn ' F dcrico Ga c1a L:orr.11 zclohvwa szturmem s rea 1 umvsłv onób 
i sta;e S;!' nopu1am r w nail szvm lNJO slow,1 znaC7.l'niu. I dlall'no to 
f,1sz .'r.i hisna1iscy, ho ac sir> jcrio uhvorriw JomiC'nn"ch. Pin eh WP

\ ·nC'lrmPqo oonia i buntu zamordowali oo skrvtohóiczo w pocz:ątkac11 

wojnv domowej w roku 1936, porl j qą t <'C vm. Grenadą 

l rnchonv w oc;t;ilnic:h 111tach Wif'~n 

Gr!'n11flv. w ~rodowlsku 

i• roznocr •na w viPk11 
~11hł1:>łnionn wr11i-Ji ·.rość. czvnl rio po1fo n rm na lvwv rnor!Pr
ni·rmu wsnółczpc;neoo alP 11),.,011 im t •Jlco dorywcrn, n clojrzal11 jeqo poezja 
nnrni'17.11.f' świ~rlnmiP- do 111rlowf'i romanc;,,'. • 

'V ri~011 krritkicrw 7vril'I l"lr7Pc:hncl?] siln11 ~•„nl 1 1c·„ 7 rfn"11n •v z11krP<;IP 
trr 'r1 1;ik formv Wvkhidnikif'm pięr "~71''i f~7' iNro ' ' rirrzo~ci ir• TJOP71a 
osoh sta i kosmiczna, w której ara cala P.TZvroda, przewija się wiatr, gwiaz-

•1 Czytaj Garslja Lorka. 



F ederico Garda Lorca: „Czarująca ·zewcowa" 
Poznań 1950. Teatr Pol ~ki 

lnsceaizuc:-ja: "i lam Tlorzyc8 
Dekorac:-1e : Jun Kosi ński 
Irena ~laśli ńska (Szew cowa), 
Bolesław Rosła n (Szewc) 

dy i ksiqżyc, a wszystko w zw i.1zk u a na" el zależności od uczuć człowieka, 

żywio łowych, a UŚ\\ iadomionych dopiero przez kontakt z naturą. 

A le tymczdsem bodźce od strony rzeczywistości hiszpańskiej działaj ą na 
poetę coraz in tensyw niej . Zu cz.:isów monarch ii, a zwlaszcz za dyktatury 
Primo de Rivera (1923· 1930) położen ie .konomiczne ludu, w szczególności 

Cyganów w Andaluzj i staje się coraz cięższe . i eogranlczoną władzę 

dzierży 7.Til ilitaryzowan policja państwowa tzw. guardia civil. Ta „czarna"' 
żandarmeria. wroq11 wo lności ludu. uwi ja si ę po drogach Hiszpanii, siejąc 
terror i śmierć. Protest i oskarżenia quardia civil rzuca Lorca w Cygań

skim Romancero (Romancero gitano) a równocześni e w jedynym w swojej 
twórczośc i rewolucyj no - poli tycznym d ra macie Mari a Pineda (1927) , osnu
tym na zdarzen iu his lorycmvm z roku 183 1. kierly podczas jedneqo z po
wstań zą i nrła wśród sno rozstrzelan vch iekna dziewczvna z Grenady Dania 
Ma ria PinNł il za to, że n·o~la sztandar z napisem „Ley, Libertad, Igualdad"' 
(Prawo, 'Vnlność, Równość). 

W roku 1929 następu 'e 11 Lork i wstrząs nie dość silnie p odkreślany p rzez 
krvtvknw, którv wpłvn·1ł decyclujacn na jeqo postawę spo łeczną : zetknięcie 

sie dwi1krotne z Amervka o zmechani7owancj kulturze. nie zapewniaj ącej 

by na; mnir j szczęścia ł udnm amervkańskim, a j u ż wręcz ąnębiącej Murzy
nów. Podróże do Ameryki (pierwsza 1929-30, druga 1934) uwrażliwi l'l 
poetę na dvspro;:iorcie spoleczne, n i„sprawiedliwość i wyzysk klas niż

szych . Daie temu wyraz w rokn 193 1 za Republiki akcj ą kulturalną na 
'"ielka skalo iill< "l ;nk;11tor i rr„ivsf'r s t11rinnrk in"'n ł •"• ~rn nh i ~ 7dnwPnn Li> 
Rarraca. Pn:ecl staw iał on po naiclalszvch krańcach Hiszpanii to . co n8j
lr""7P 7 klasvcmeno renertnaru dramatvc7neqo: Looe de Rueda. Lope de 
Veqa Crrvan lrsa. Caldcrnna stare insc1.>ni?:owanP romance, siej ąc - jak 
mówi Pablo N'c ru cł.a - „1iarn.1 prochu i żadzę kultury", 

Data narnd7in Lorki. nisarzil dramalvcmerro jest rok 1928, wvstawienle 
Mariannv Pineda. Dals1v rnzw6i nrowad7. i no do zanadnień oońlnoludz

ldrh. Etvr-me 7.iirrnclnien ic podeimuje w „Przed1iwnp j szewcowej" (La Z8D8· 
lr'l rt nrntlin;n'O:t l n'"''.("'7Ain,•·n ,.~ "TtPrP P;\nnrt ? n~i • ~ r"T"' li m n 1v r1 k"' i~ f ń , u-" ', 

sa tvra na s•nqn nki h11r:711n7v'ne 7 knńcpm wieku XIX, któr8 przypomina 
nriól nvm n-1strniem „Wi~ninwv !ad" Czechowa . 

W lntllrh 1 'l1:l-4 nr1<>rho chi Lnrra nr,wie wvl11c1ni<> w dzied>:ine teatru 
lTw117'a nn hnwiPm Zll trvh11nP z ktńrpi nisnn: wvnowil\da si ę najswobodnłef 

wobec snołecz„!ic; wa trvh11ne n11 ihliższa szerokim masom 

T!"7Pma osta tntmi szt11k11mi osi'lrF1 iu~ lorra wvsoki !llonleń doin11łokt. 

?razu nr7Pnnsi na o;cenP tworzvwo nol"łvckie Ponia wnl ata sio w ut wory 
d•amatvc?ne Lnrki ks"tłlłlem nai.., iPkniPiS'7V(""h romans i nlP ~nl !11dnwv!"'.h , 

Ili" - c1as<'m a11tl"lr nil 1,A7Uif' snhi„ śwlarlnm!P ft<; Cet p w dnhorze ś roi11c6w 

11 rfv<;tvr7n ur-h , „ ~11rnmn<ir i nrn<;to te". 11waż8i11c , że o~zCZl"dn8 qospodarka 
słowem podniesie p l a stykę idei I ważność wysuwanych zagadnleó. 



Bcrnlll'da Alh11 . 

Mario Józefo, matka IlC'rnardr. 

Anguslias l 
I 

Magda lena 

I Amelia córki Bl'rnarcl~ 

Martirio 

Adela 

Poncia . 

I KSPICJr'\T : 
TERIS.1 CUOYNOW. K.1 

FEDERICO C.\R ' lA LOflC.\ 

DO M BERNARDY ALBA 
Drnrnat kobiet '/ hiszpnńskfrj wl!i 

PRZEKŁAD: JA!\ \\I CZ.:\KILWICZ 

o~ob): 

Pt·loirio Rt•k•\dct-/iemhil1 ka 

Zorin Wh·nc•jska 

Bronisława I· r1·jlui;a nka 

Anna Korczak 

. luria Bak ka 

frC'ne :\[uślirlska 

lzah<'la Bilska 

J Hclrna Czrchowska 

\ Jadwiga Sachaowska ,/ 

j 

!:>luiqca 

Prudt•ncia 

Ż.t·liraczl.a 

Kobil'!a 

h.ol.iela II . 

:\flodu dziewez~ na 
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J\.'1LROW\1K LLTrn.\.CKr : s T"\:\ I:, L\" li L BA :\OWS KJ 

ASYSTf.J\ T REŻYSEIU. : AN1 KORCZAK 

[rena O nchow. ka 

Roma Andrzejewska 

.:\lt"ksandra Kró li kowska 

.\dc ln Oleńska 

\falirorzatu \fnciejcw,ke 

"on da By kow~ka 

"li f J r; R : 
~IARIA B„\BOL . K .\ 



Pesymizm ostatnich jego dramatów jest zrozumiałym przejawc>m wob~c 
ówczesnej sytuacji w Hiszpanii. Lorca nie moralizuje, nic wskazuje dro::i 
do wyzwoleni cztowieka z okrutnych szpon życia, ani nie rozwii]zuje pc,
ruszonych zagadnień, ale naświetla je w sposób ważk.i i oryginalny Ost,1t
nle utwory dramatyczne tworza niejako trylogię o jednym lemaci : jC'st 
nim trag e di a kob ie l y. „Krwawe gody" (Bodas de sangre) - tragedia 
matki. są cennym dokumentem folkloru h!szpańskleąo z charakterystyczną 
dla Hiszpanii wizją śmierci, dominuj cą nad życiem i miłością. „Poemat 
tragiczny" „Yenna" (Bezpłodna) przedstawia tragedię zmarnowanego i spC1-
nic.wic rancgo macierzyństwa. 

Ostatni utwór dramatyczny Lorki, prze vieziony potajemnie po jego 
śmierd do Ameryki łacińskiej i tam wystawiony w Buenos Aires - Do m 
Ber n ar dy A 1 ba (La casa de Bernarda Alba) - tragedia dziewictwa, 
jest wycinkiem żyda kobiet na wsi, kobiet mających raczej wszystk'c 
cechy drobnej burżuazji. 

Obraz realistyczny o niklej pozornie akcji zewnętrznej, w zamian za to 
o plastycznej problematyce i wyrazistej charak.terystyce osób. 

Prusdu; he iium11'' j ·r1\ ·,, ~t 

„Dom Bernardy" jest dramatem hiszpańskim co do archilektoniki. Jak 
w starej hiszpańskiej komedii nie ma Lu głównego bohatera. Wszystkie 
postacie współd-iiałają w akcji i mają w niej wyznaczone zadanie . 

Bernarda przedstawia typ chłopa-arystokraty, który broni interesów swej 
klasy, są bowiem i na wsi różnice klasowe. Jak te wyższe klasy, ma tal
!zywe poczucie honoru: nie wyda córki (brzydkiej i ułomnej) za syna pa
robka, uważa bowiem, że na sto mil nie ma mężczyzny godnego ręki której
kolwiek z jej dziepcząt. Dzkrzy ster domu niby jaki<; !Pl'<lll na swoim 
odcinku. Wyniosła wobec sąsiadów, którzy boją się wchodzić pod ieJ 
dach, nieprzystępna dla rodziny męża, która jej nienawidzi, szczególnie 
poniewiera. służbę. Skąpa, głodzi j11,, szarpie za włosy za najmniejsze 
uchybienia. 

Córki Bernardy nie są jakąś jednolitą zgraną gromadą, lecz przedstawiaj'\ 
rozmaite typy indywidualne., Zgodne są tylko w jednvm: uważają za nie
szczęście, że się urodziły kobietami. Są wśród nich dobre i złe . Angustias 
jest egoistką, która chwilowo triumfuje nad siostrami z powodu zamierzo
nego małżeństwa. Magdalena jest najbardziej uczuciowa •i Inteligentna, 
pomaga siostrom, broni przed gniewem matki i ma duże poczucie sprawie
dliwości. Bierna Amelia chodzi jak cień za Marlirio, która psuje sobie 



i w końcu ostatecznie qubi Adelę. Adela lubiana przez 
uosobieniem mlodoscl , i dążeniem istoty ludzkiej do swo-

życie zazdrości 

wszvstkich, jest 

body. 
Ale najslłnteiszym wyrawm pr,d11 człowieka do wolności. wprost svm-

bolem. jest donla Józefa. ohląkana habka. Cecha erotvzmu ,iest u n!<>j 
wlńrna, nieinko wysublimowana. Na pierwszy p lan wvstępuje tęsknota 
zn wol nością, potęquiaca się z wie iem. Urodzona daleko stąd, gdzieś nad 
h!7e1Tiem morra, wydana za oica Bcmardv i przvwiezlona w te stronv, 
tęskni zawsze, chce ·ię vrvrwaf z domu samotnych kobiet, domu żałoby 
i odetchnąć powietrzem fal morskich i słońcem 

Osobne miejsce zajmują dwie służi]ce. Starsza, Poncja, urodzona kome
dian tka. znaiaca na • ylnt sprawy domowc. naihJi·;sia Bernardzie. które i r J 
30 lat wlemir slużv, powirrnica i przy;aciólka . Mimo to przeklina ia. i cie
szv się mvślą. że kiNlv~ ma;ac już <lo~f ws1vstkif'rro. uimlmie siP z f!Pr 
narda z dala od ludzi. hNlzie jri wvrominać swe krzvwdy i unokor.zenla, 
oplwa ja i w trn snnsób sie 7!'mści . Młodo;za sh1ż11ca już !naczei uo;tosun
kow1.1 ie slP. do „państwa". Nit'ril'rni w domu nikoao (nawet Adt>li), a ŻP 
udawania nauczvłil siP on Poncii w ocTV ma dla nich pochl<'bstwo i fałsz, 
konieczne ze względów życiowych, poza oczy kpiny i przek leństwa 

Na czym poleąa nowatorstwo lorki, niebezpieczeństwo, jakie widzieli 

faszv4ci dla siebie w jeqo twórczości? 
Gwałtowność h11nt11 lorki wzrastała z ki1:7.d1 nowa pozycj;i w ł<'illrze 

fl11nf\I prZPCiW 7.ilkfomanrm11 11stroiowi SoOlPC7DPffitl, klÓTV i W „ DO m li 
Ber n ar d v A I ba" ponMi winc lraqicrna. Odwieczne fałszvwe no jecie 
honnr11 . z11hnhon. h!NlnP w ·r h0wanil' rlzipwc7ilł Iw krfl i11 winllc;.-i, \. "'''''" 
wvch i wielkich 11c7onvch-kohir>t iPszc1e w śrerłniowi„czu1, br11k hamulców, 
które hv tr7vmałv w k11Th11ch hu;n • tem„rrament, a rlalei rMnice kli!SOWP, 
zanrzPCZPnif' równPnn dla wszvo;tkich nrnwa wolności - oto cechy ujemne 

społerzrństwa . odwll7niP nndkrt>~lone nrzt>z anlnra. 
I rl\l!łPnn wll!~ni" nil' mnmił s?:tnki !f>i qraf w His7n11nii . hn oska da 

w !moo;óh rf'wolncvinv tvrh którr.v stnia nil r1t>le pańo;two i <:t11rah się 
utrr.vm11r 1nrnfnnie i nnnlehi01r irszc1P kon!rno;tv snolecznP. qodZl\C" 
w Tlrzvszłość' i pn!!lP,P Hiszpanii kra in w!Plkich mo7Fwości. 

W Polsce nierwszv lt>nn Schiller, ówrTMnv rPl<lor Wv?.szei <:;1knłv Ak
torc;kfpi w łodzi. wvc;t"1wił t11m w r JCMR Dom flf>rnllrrlv A.l'1a" (rńwnit>Ż 
w nn„ldadzie Jana Wlnczakiewicza) jako pracę warsztatowa mlodych 

aktorów 
STEFANTA CTESTElSKA BORKOWSKA 

MICHEL MORHT 

frzeba przckre,lić li:yend," ktiHd mówi, ;:e Feacrico Garcia Lorca napisa1 
swoją ostatnią Sllukę „Dom l:!erndrdy" w więzieniu, czekając nu wyrok 
srnierci. ]{zec;:ywiscic, choc1uż okoliczności, tuwarzyszące smiarc:i poety 
>ą Jl!S7.cze niejasne, wwle przcslanck pozwalu wysnuć wniosek, ::.c nie prze
l>yw..tl dlugo wc \•ięzieniu: Zostdi zatrzym=y w pierws1:ych dniach wojny 
domowej, a egzel-.:uc1a odbyła się Lego sdfilcgo wieczoru lu b ntJZilju trz po 
arcsztowdiliU. 

Ale trtJgiczna legcndu o powstaniu utworu nic ma znaczenia Jf:!Śli chodzi 
o jego wdfto„c. „Dom Bernardy · J sl tllu tych\ którzy znaj<! lwórczosc 
drumalycznq po.il~'. ... jed ną z naJpi..;k.nicjszych sztuk, jakie napi sał. 

, !Jom Beinuitly · ma charul.ter ldk spccy icznie hiszpa1iski - ... że po
czątkowo me zw1dcamy uwugi na głębsze zuucze11i1o: sztuki. [ . J 

BtJrbarzyi1::ok1 byLzaj s1edmiolelniej żałoby wydaje się tak zdumiewająco 
cgzotycZL1y, że widt. - a przynu;mniej widz rruncuski - moze umyli ć s i ę 

co do sen:;u sztuki. Zdanwcn pe\ nego krytyka - czytałf:!m Lo przecież -
Lorca zl.Judował Łragecli~ n.i lemacie zdcwrpnięlym z wodewilu. Ale trzebd 
wZLąć pod uwagę, że chud;:i w tym wypadku o dramat tradycji, to znaczy 
o dramat honoru. Na prowincji lrancuskicj dŻ ro i sic; od identycznych d ra
matów. Treść sztuki Lorc'i - zwazyws'l.y wszystko - ma ten sam charak
ter co film Marcela Pagnola, oparty na utworze Gwnu'a „Angele" . W tym 
filmie widzimy prowansa lskiego chłopa, który więzi w piwnicy swoj ą córkę, 

dlatego, ze zbłądziła i została , jako panna, matką. Poswięca ją dla pewnej 
idei, jaką stworzył sobie o honorze swojego nazwiska Tak samo Berna rda 
poświęca szczęscie l życie swoich córek dla honoru domu, który, według 
jej przekonania winien uszanować starodawny obyczuj . Przed naszymi 
oczami rozgrywa się więc tragedia honoru i w len sposób sztuka Lorc'i 
łączy się z wielką tradycją teatru kastylskiego. Bez wątpienia, Bernarda, 
kobieta mato inteligentna, uwaza za bezvn:ględną cnotę to, co jest tylko 
ograniczonym uporem, ale Jest ona szczególnie urzeczona wiel kośc ią tej 
barbarzy1'1skiej religii honoru i staje sil'; jej nielud.:ką kapłanką. A kiedy 
przeczy nieodpartej rLeczywislo~ci, rzucającej plamę na jej dom i nazwisko, 
zdobywa się w ostatnim słowie na akcent tak absurdalnego heroizmu, że zo
stajemy głęboko wstrząśnięci. Bernarda zabija swoje własne dzieci na 
ołtarzu rodziny i konwenansów: trudno powiedzie<", czy Barres zobaczyłby 
w Jej dumnym falialyżmie obraz swojej religii ziemi i umarłych i jak dalece 
byłby szcześliwy , że znalazł ją w duszy hiszpailskiej. 



Federico Garcia Lorca: „Panna Ros1111 
Wnrszawn 1953. T!'ntr Ludowy 
n l' I vsc: ria : '\\ !ud ysła w ... hey bn I 
Dt·knrncjl': Zl'nohiu.z Strn~lt·c:ki 
Io. o~tiumy: Zofia Wc;gierkowa 

A pr.1:ecicż, w tym uporze Bernardy, w jej dziecinnym despolyźmie, istnieje 
element k.omu.::rny. h.1eC1y wp\ljd 1dsk.ą pondd gtowami córek, kiedy gromi 
slu1.ąc;4 1 u„k.d uudy1 lld cudLuwmą kuu1elę - wywoluje nasz sIDJech -
c.1luu prdwie i.miech. Jest w nlej ld dwumc.1c:.mosc postc.1ci Mohera, klore 
sldJ<l się kum1Lwe, bo w yolbrz~ mlc.1N do dosurdu ja11.ąs namiętnosc, jak.ąs 

Wddt; Ll1d1dkleru - c.hoc1ai w ntch sdlllych włc.1snie le wady załamują sifl 
trny1c.!:nie. 

Pod l~ m kątem widzenia jest Bcrndr<lc.1 bliską AmoUowi i Alcestowi, postc.1-
ciuru, k.1u1e Molier c11ua1 uc;1.ynit; ~mies=yrni, die które są przede wszystkim 
guuue hLU:.<.:i i vznwsw. !Jon K1chol - on tali.ze 1est śaueszny, Bernard<.1. 
jest lJuu h.JChutcm .b::onwenansow i tego, „co Judlie mogą powied2lieć". I ona 
ZHc.1lu.1:td w sJU.!:•!CCj ł'oncj1 swojego rcplil;.u;ącego Sanchc.1. Przypuszczam, z~ 
wę.1:c1 diamatu (nic mugwm przeczyluc sztuk.i i muszę opierać się na wraie
niu, jc.1.kie ZdL •U\•dl IU L jJC.!:CUSld\vleilld) LndjUUJt! si~ w dldlugu z dJ\.tU 
drugiego w rozmowie między Bem1.1rdą-Kichotem i Poncją-Sancho. Pon
CJd usi1u1e otworzyc oczy swojej p<ini nu dramat, który kie1kuje w jej domu; 
wszyslh.o jest jeszcze mu.diw1::: Olech tyl ·o Bernarda zda sobie sprawę z rze
czywistusci, a nw ma drćilllulu, nie ma sztuki. Ale ona pozostaje nieczuta 
na wsleUue argumenty zdrowego rozsądku , zasklepiona w swojej prozności, 
1ak. Dun Kichot w swoich heroicznych marzenidch. Bo jest przeciez prawdą, 
że lrz{oba herOilfilU, azeby pozostać w ten s;:iosób niewzruszonym, jak ci ryce
rze smutnego oblicza, trwający wbrew wszelkim ciosom rzeczywistości, 

w dusmej, trującej atmosłerze namiętności. 

Bernarda należy do grupy małych właścicieli ziemskich - pól chłopów -
zbogaconych od dwóch czy trzech pokoleń. Jej rodzice lub dziadkowie nie 
rózmll się na pewno od rodziców Poncji. l to tłumaczy ten prawie familiar· 
ny ton, z jakim służąca zwraca się do pani, a także ostrość i opryskliwość 
odpowiedzi Bernardy. Jest w Bernardzie coś z parweniusza. Troska o wlaso;i 
pozyCJę podyktowała jej wynioslośc i pogardę dla Judzi z wioski. Uważa, 

że zdobywa dyplom szldchecki, b~dąc mewzruszoną obrończynią starych 
obyczujów. Bi1 dni Judzie nie mogą sobie pozwolić: na luksus skrupulatnego 
przestrzegania rytuału. 

Poncia przeciwstawia się Bernardzie bezposrednio, ale także w sposób 
bardziej subtelny, chociaż prawdopodobnie nieświadomy: rozsiewa w wy
obrami córek swojej pani - zwierzeniami i uciesznymi historyjkami -
ziarna buntu, które wydadzą owoce A le nle ta rozsądna slużąca (która też 
wywodzi się z tradycji molierowskiej) stanowi dla autorytetu Bernardy 
na~grożniejsze niebez;iiecze1istwo Kryje je własna jej matka. W dwóch 
scenach, a ostalnict rozgrywa się bezpośrednio przed rozwiązaniem dramatu, 
ukazu e się ta stara czarownica. Rzuca obłąkańcze zdania, przez które 
przebija niejasna ukryta, starcza zmyslowość, dziwaczna tęsknota do ma· 
c1erzynstwa Co oznacza ta osoba? („.) 
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Babkd gra tutdJ rolę ogrodmkd z „Elektry" (L..1ruudoux - - pu:yp. tłum.): 
ona mówi to, czego mni nie umieją, łub nie chct1 1powiedzlec. Obdarzona 
podwójnvm wzrokiem, to ona prorokuje . Przemawid ciemnym 1 świętym 
głosem wieszczbiarek. To ona przez swoje szaleństwo, które ;est dla niej 
jednocześni, obroną i ucieczką, protestuje przeciwko despotyzmowi córki. 
Przeciwko konwenansom i tradycji, sta1e po stronie miłości i życia, a jej 
obecnoś( w domu Bernardy jest stałym zarzewiem buntu. Babka i zako
chan~ wnurzka jednoczą si~ w jaldrru; porozumienm przeciwko matce . 
A bredzcn.a slare1 wariatki, znacznie bardziej, nii słuszne rady Poncj!, dają 
oparcie temu ukrytemu buntowi: buntowi serc i namiątnoki, natury i zdro
wC'go 11 h<1dk11 , I fory <pokont1 w korku dumę Bernurdy i rozhi1e Jl'I dom 

Przeł. S. H. 
(Le mdg.uin du spectacle - I-1946) 

W p1zekladzie pominięto irdgmenly, dotyczące paryskiego przedstawie
nia or.iz streszczr.nie sztuki 
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