
· FEDERICO GARCIA LORCA 

' 

1955/6 



4' . 

P REMIERA 
w Teatrze Dramatycznym 

w G D YNI 
5 kwietnia !9;6 r. 

Okładkę projektował : 
Marian Kołodziej 

Zdjęcia : 
Edmund Zdanowski 

„ 

rltt:llmtco GARCIA LORCA 

,,Ś IT' (EJ Alba) 

Zadzwotdly ronk1em cUwon.y 

W dalekiej Cordobie, 

Zadzwomly dzwońy ra rn! 

Na calą Granadę 

Dziewczęta 3e u.slyswlv 

W J-rnda Jt órne3, 

U lyszaly, "'aplakaly, 

W Anda tL-1i Dolnej 

Mają panmy $tonki mn.ltt, 

ldq krokiem drobnym., 

Ma3q suknie niby d.%1JJOn'!), 

Lejq lzy żalobne 

Slycliać dztt ony a.ż z Cordoby . 

A śwtt pobladl od zaloby, 

PlyńCle dzwony polem., aad m, 

Plac:zcie 1 ad Granado.} 
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ANTONIO OTERO SECO 

Ostatni raz widziałem Lorkę ·tlnia 3 czerwca 1936 r. Jechał 
dJo Madrytu, by z.er,mawa1ć przed tamt·ejszym trybunaŁem. W dJro
d Zie opowiedział mi szcz;egóły t.e·j ·sprawy. Ofioe•r „Gwardii 
Cywilnej" (tj. policji hiszpi:000ki12•j), uzna•ł, że został obn'.:l:Wny 
pewną t::oeiną w poeirnacie Lorki „Cant•e Jondo" (śpi•e•w cygań

ski), g.c;lzi•Eł :występuj·e podpułkownik owej Gwardii. Gn:•::m t•egto 
dziwr::.isigo ryoe1rza Clbjawił się z pewnym spóźn.i·E!n'..:.m; 9 lat pó 

wydaniu pc02ma0tu. Leicz spraiwiedliwośd mus~ało się sfo1ć za
ó::>&ć. Fe.C121r.ico miał z,eznaw.:ić prz12<li trybunał•mn, by się wypc>
wicdlzieć co do ukrytego sensu, jia.ki przypisyw.aino j•21go poema
towi. 

Wielki pisarz był, w gronie przyjaciół, }ednym z najświet
n:0ejszych mistrzów błyskotliwej rozmowy. Przypominam s.cbie 
milczeniie, joakie zapacl3.•lo, gdy się zj·::i.•wia•l w ma)ym saloni1e Te :i
tru Hiszpa·ńskiego, albo w lbarach „Paląoej Ryby", „F1errny na 
prerii", czy kawiarni Kolumba. 

Mówił wówczas sam j•E:i:fon, wśród! milczenia pełnie•go sza,.. 
cunku i podziwu w kol.E• słucha•::zy rozsz.E1rz1::i.jącym się z minu ty 
niar minutę i d:x:~jmującym w k·ońcu 4-5 stoli~ów. Fied21fi.co 
lubił mówić, a w swe opowiadanie wtrącał liczne dowcipy, 
z których sam śmiał Slę pi•eirwszy b::i.rdzo głośno. Gdy opowiadał 
jakąś sc.enę lub rozmowę, naśla.dlJ.wał chęt".lie akoent rozmaw& 
jący.ch, szum wiatru, głos ste.ri2j kob:iety, p1acz małych dzi1ed 
luJb krzyk &rwakor:ej dziewicy. W taki to sposćlb powst.:lii::i.· duża 
część jiego t€iatru mari·orniete•k, któ:e on wm naiZWał „pajidcami 
ciężkiej wagi". Opowiadał też nieraz w kawiarni o posta.dach 



Fel iks 
KrassowJki 

swoich sztuk, np. o pięknej Belisie, „której piersi były podobne 
do dwóch małych pomarań.cz." ·Świat Lorki byl synte;zą poezji, 
wd'4i.ęku dlzi1eicinneigo, folk loru i e rotyzmu. 

L€icz nigdy nie widz"ał1em Lork i tak świetrue 1USposo1b1.one
go, tak bogat€igo w myśli i obrazy, jak OWlE'go poranlm 1936 ro
ku , gdy zeznawał prz.ed. t rybunatem. J1eigo sł·owa !były beng.a·l
sk iin ogniem metafor i złośliwyc!:i a oelnych powiedzeń. Ilież 
rzieiczy ironicznych i głębokich usłysz.eliśmy z jeg.o ust na temat 
poezj i, Gwairclli CywHniej, róż i <'Yg-':tnów! Andaluzj,a głęboka 
i mądra , da l1eka · i spragni{)lna był.a: mu natchni.eini•em. Naszki
cowany pr.zieiz;eń fizyczny i duchowy portr·et j•ego denuncjatora 
był j<eis.z(;z,e !ba rdziej smakowity, niż owa „soena• pod1pulkownika 
Gwardii Cywilneij", która stała się prziedmiotem skargi. 

Kilkai dlni po tym incyd12incie, F.ed121rico wyj1echal dl:> Grana
dy . Napisał mi wkrótce lis t z drogi, z Fu•ente Va·cqueros, gdzie 
tworzył za rriŁodu, s.we1 baUadiy i nrad piękni.ejs.ze w iersze o polach, 
ia tak:żle „Marianitę Pinedę" , którl:łl lejąc gorzki·e łzy miłmne 
ha.ft.owała równocześn1e Sztandar W olnośd. W liśde tym do.no
sił mi Lorkia„ że poprawia właśnie końcowe soe•r:..y „Domu 
Bernardy Alba" . 

To 1byla ostatnia wiadomość, jaką otrzym~ł1em o Loroe przed 
jego śmiercią. a r.aczej - zamo1rdowani1em. Przyjade1le j•21go 
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M akiety 
dakoracji 

chwytiając się pozor·ów niadizie i, n ie wi1erzyli, by wiadomość 
o tym morderstwie była prnwdziwia." Nai ni1eszczęściie , wkrótce 
zostaŁa potwiieirdl:zona przieiz ucieikinierai, k tóry zdlolał się prre
dtotS:tać z Granadly do Madrytu. Rafael Alberti zaproponował 
wówcZta.tS, by wydać spe•cj1a1lny niumeir or~inu Unii Intel.ektuaH
stów Antyfaszystowskich, poświęoony pamięci Lorki. Lecz 
wielki poeta, Miguel Hernandies, który diziieiwięć lat później 
zginąl z gl<J.C!U w wi·ęz'.eniu madryckim; sprreciwil się, mówiąc : 

„J,~h jednak Fiede rico żyje, taki specjalny numer wydawnic
twa mógłby go poważnie skompromitować w oczach faszystów". 

Późn'.iej poznia..Uśmy szc;,eigóły triaiged~i. Między 18 lipca 
(dn:€m :newolty fo.langistows:ko-militarysty.cznied) a d!atą a•:ri26z-

. towania Federica upłynęły z,a·l·edwie dwa tygodnie. Pewien pr:zy
ja-c'.ie•l uprziedzil Lorkę, że jest sc1gany prziez fiaszys:tów. Dla
cz,eigo? Garcia Lm lra w yznia.•wa1l poglądy libe•ralno-dlernok.rntycz
n.e, leicz nigdry n ie zajmował się, ściś1e !biorąc, polityką. Żył 

· główni·e poe1zją. W roku 1 !:13.5 w Ba·rcelonie, gdy grano jieigo 
„Donnę Rositę", publiczność chciaŁa konieczni1e złożyć hoŁd 
autorowi. Ale Lorki n ie było. Wielka aktorka Margerita Xirgu, 
która grn~iE!! rolę boha1bA1rki, zate leifonowala do hotelu, gdzie 
poeta .zami,eiszkiat Okazało się, re zapomnia·l o prwdstawieniu 

7 

r 



M :r,rgerita Xirau 

- obecnie kierownik arty
styczny teatru „Komedia 
Narodowa" w Montevideo 
(Urugwaj) - w jednej z 
sztuk Giraudoux. 

(rys. Vernassa) 

w w.pale pisania so11€1tu, który układał z cierpliwością sz.Ufie
rZJa lbrylanbów. 

Dlaczieigo go chcieli zaibić7 c'CY pra~nęli uśmiercić }ego 
poezję'! Podczas swego krótk:iego pobytu w więzi•eniu, Ga·rcia 
Lorka rziekl do sąs.:1adia.0 w oeli: „Mogą mnie zamordować - ate 
poezja moja będ1zie żyła" . EmisariW;:r. generał.ar Franco, który 
przybył do Grie•na<lly, Dfoas Alonso mi•a·l oczyści.ć miasto z ele
mentów nie'Pożądianych.* Na czarnej liści..:i · znalazło, się nia.·zwi
siko Lorki. Autor „Cz;a.rodŻiejskiej &ZJ~cowej" ukrył się w wiej
skim domu kom pozy.tora Manu·e·la de F.alli.. Głęiboka i dl1ugo
lieitnia przyjaźń łączyła po•eitę i muzyka. Lorkiai kochał muzykę 

I ' 
i był sam dobrym pianistą. Kompozytor m iia.01 dla Lorki głęboki 
podziw. Obaj uwie1llbiali folklor aindJ::il.uzyjski. Obaj org.anizo
w!=lli wspólnie słynny konkurs pieśni cygańskich w Alhambrze. 

Lęicz dom słynnego aiutorn „Miłości czarodzi•ajskiej", nie 
był dla F•ooe•rica pewnym schronieniem. Falla oyi człowiekiem 

*) Dziś wiemy, iż rozkaz zamordowania LG-k.i 0t.rzymali faszyści hisz
pańscy z berli l'l.skiego „ośrodka dyspozycji", jakim był osławiony „Instytut 
!bero-Niemiecki", kierowany przez hitlerowskiego generała Wilhelma von 
Vaupla (przyp: red.). 
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słabym i Cl:oilikatnym, a na·wet jego sława międzyniairodowa nie 
powstrzymałyby falangistów. D1a•t.ego postanowił Federico Ziai- · 

mieszka,ć u posty :granadiyjs.ldieigo, swego ucznie.„ Lufoa Rosa
lrna , wpływowego fa.~·angisty. Leicz ci, którzy mieli i'Ilteries 
w wykonaniu na Loroe wyroku śmierci, wysłali Rosia•1c'Sa poZ•3: 
Gr.aoci:)ą z ważną misją . Podczas jego niieiohecnooci, FiedJ2'I'ico 
został areGztowany. T·rzymano go dwa dlni w improwizowa1nym 
więzi12'Iliu . Trz.;:iciej r.ocy** przyszli po niego. Była pełni.a księ
życa .. WśróCJ mundurów poiicyjnych i niitibi.eiskich koszul „Fa
langi", poeta wędrował, jak zagubiony w sobie. 

Zabili go u wróJ; Granady. · Chwilę prz;edJ ie1gZ1elmcją spojrz;al 
na niebo, a pobe:m zapytał policjantów: 

„Zc:.lbijac:e mnie przy tak pi~knym księżycu ?" 

Nie powi-etdz'..1::il po tym już aoni sfowa. Kiul.ai prZieiszyła mu 
czoło. Mordercy faszystowscy pochowali ciało n.ai pclbliis:kim 
polu. Ale chłopi z Granady czczą pamięć poE•ty. Od te•j chwili 
nie s:eją zboża w mie jscu, gdz:.e Lorkę pogrz1ebano. Kwadrait 
mak ów czerwonych, jak w:..e•lka plam a krwi, znaczy miejsoo, 
gdz~e spoczyw1ai po2rt.a. Aresztowa..no już z.a to w ie1u chłopów. 
Le·~z maki rosną d.alre•j. N::ie ma jieszcze podpułkownika policji, 
który by potrafił rozstrzeliwać - CZ€!I'wone maki. 

„Le~ Lett res Francaises" n r 273 z 113.8.194::1 r . 
(Frągmenty wg. „Listów z teatru" nr 36/1950.) 

••) 6 sierpnia 1935 r. (przyp. red.) . 



Urodził się 5 czerwca 1899 roku we wsi Fuentevaqueros niedaleko 
Grnnady, w rodzinie chlopskiej . 

Lata dziecięce spędzil Lorca w zagrodzie oicowskiej, lata chlopięce 
w gimnazjum Almerii i liceum Grarnady. W tym też mieście wstąpił Lot ca 
na wydział literatury i prawa miejscowego uniwersytetu, gd zie jedn~·m 
z jego profesorów by! socjalista Fer nando de los Rios, później szy minister 

. oświaty Republik i Hiszpańskiej i protektor pierwszych 1ea tralnych po
czynań Lerki. Studia te, uwieńczone w r . 1923 dyplomem magistra prawa, 
były dość urywane i kapryśne. W murach wszechnicy gran ... dzkiej Ir„r ysta-

lizował się temperament artystyczny Lorki, który zrazu wahal się między 
literaturą i muzyką. W owych latach zawiązała się trwała przyjaźń między 
przyszlym znakomitym poetą i znakomi~ym ju± wówczas kompozytorem 
Manuelem de Falla, przyjaźń , której Lorca zawdzięcza! wyksztalcenie 
gwego smaku muzycznego. Te zamiłowania rozbudzi!y w nim pasję tro
·pienia po całej Hiszpanii szczątków pieśniowego folkloru, zwłai:;zcza anda
luzyjskiej cop i i i petenery. Jednakże literatl' ra wzięla górę nad muzyką, 

co stało się oczywiste wtedy, gdy Lorca wra z z grupa uczniów innego 
sw ego profesora, znanego historyka sztuki, Dominguez Berr ueta, odbyl 
pierwszą swą wycieczkę do Madrytu : owocem tej podróży by1a pierwsza 
jego książka, cykl krótkich impresjonistycznych tekstów, wydany 
w r. 1918 pod tytułem Wrażenia i kraj obrazy. 

Będąc jeszcze studentem przeniósł się Lorca na sta'le do Madrytu, skąd 
jednak' jeździł regularnie c;l.o Granady, zrazu po to, aby skladać egzaminy, 
a po sko11czonych studia ch po to, aby spędzać w mieście, które uważał za 
swą kolebkę, parę letnich tygojni. 

W Mcdrycie zetknął się Lorca z „ultraizmem" - triumfuj ącym wów
czas awar:gardowym ruchem literackim, · ib~ryjską odmianą futuryzmu. 
Gdy w r . 1921 ukazała się jego Książka wier szy (Libro de Poemas), ultra
iści usHowali dopatrzeć się w niej wplywów poetyki ultraistycznej . Nie 
bez sluszności - Lorca byl bowiem wrażliwy na 'Wszystkie prądy w spó:-
cz.esności. Ale nie byl ultraistą. · 

Związek z Andaluzją pozwala mu odgrodzi ć się od kosmopolityzmu 
ultraistów i ocalić swą oryginalność i samoistność .. _Lorc_a l'J\Vr.aca się ku 
a kcesoriom żywtolu ohis21pańskiego: ku świątkom ludowym, ku polichromii 
wiejskich koście; ów, ku plastyce jase!kowej, ku przedmiotGm byt.u cygań
skiego, ku krajobrazom Andaluzji z ich wiat rem, księżycem , oliwkami, 
stokami górskimi, „słonymi zorzami", słonecznikami, mulami i b~1lkonami. 

Wszystkie te pierwiastki zamy1? Lorkę. w „romancy", odświe±onej i skon-
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densm'lraneJ balladzie ludoweJ, zachowuiąc iej chropawe i nostalgiczne 
modulacje o spadzistych i nagle milknących kadencjach, zachowuiąc jej 
rytm dramatyczny, który sprawia, że każda jej strofa jest ak tem malej 

tragedii. 
Następny Jego tom, Canciones (Pieśni), ogłoszony w r. 1927, żawieral 

utwory p_sane w latach 1921- ·1924. W okresie 1924- 1927, kiedy Lorca 
wiele podrożowal , wygłaszał odczyty, pisal swe pier wsze d ramaty, powsta
ły wiersze, k tóre złożyły się na Romancero gi tano (Romancero cygańskie), 
wydane w r . 19-23. Ksi ążka ta, naj świetniejsze dzieło Lorki, koncentr t no
woczesnego hisp :inizmu, wysunęła go na czoło poetów Hiszpanii i, przeło
żona z biegiem Ja t na dwadzieścia języków, 1) zyskała mu s!awę światową. 
Poszczególne u twory z Romancera wróciły do ludu, z którego wyszły, to 
znaczy, wyzb:y.wszy się imienia autora, sta~y się częścią dobytk u ludowej 

liryki Półwyspu. 2) 

w r. 1931 ukazał się Poema del Cante Jando, zbiór pieśni a ndaluzyj

skich, pisanych w okresie powstania Książki w ierszy. 

w r. 1930 Lorca wyJechal do Stanów Zjednoczonych, gdzie· przejął się 
twórczością poetów północno-amerykańskich .. Plonem tej wyprawy były 
Oda do W alta Whitmana oraz utwory zebra ne i wydane przez J·ose Berga
mina w r. 19'!0 pod tytułem Poeta w Nowym Jorku. W drodze powrotnej 
do Hiszpanii zatrzymał s ię Lorca na Kubie, gdzie pod świeżym wpływem 
poezji Murzynów południowo-amerykańskich napisał poem at Son, ogloszo
ny przez Emilio Ballagoasa w „ A ntologii murzyńskiej poezji A meryki 

Hiszpańskiej". 

w r . 1935 ukazal się T r en żalobny d la I gnacja Sanchez Mejias, znako
mitego toreadora, którego tragiczna śmierć w sierpniu tegoż roku na arenie 
Madrytu głęboko wstrząsnęła Lorką, jego przyjacielem i admiratorem. 
Wreszcie, w roku śmierci poety, wyszly dwa ostatnie ~ego zbiory : Primeras 

Canciones (Pierwsze p'ieśni), pows tale pr zed r. 1927, i Sei s Poemas Gallegos 

(Sześć poem :otów galicy jski ch), napisanych w narzeczu galicyjskim. 

I) Wiersze i dr amaty F . G. Lorki na j ęzyk polski tlumaczyli : Zbigniew 
Bieńkowski, Jerzy Ficowski, Tadeusz Jakubowicz, Mieczysław J astrun, 
Jan Winczakiewicz, Włodzimierz Słobodnik i Zofia Szleyen. (pr zyp. r ed.). 

~ z opracowanej poetycko przez Lorkę piosenki ludowej „O czte;. 
rech poganiacza.eh m1.Zów" zrodziła się pio~enk :i „O czter~ch generala~h 
faszystowskich, pieśń, która rozbrzmiewała , na wszystk:c'.1 ~adry_ck1ch 
frontach od 1936 r , aż do t ragicznego konca Republiki H1szpansk ieJ 
w 1939 r. 

w 1943 r. „Hiszpańskie podziemie", walczące w ramach francuskiego 
Ruchu Oporu, wydało ulotkę ozdobioną wizer'Unkiem hiszpa~skiego par
t yzanta i zawierającą dwa wiersze : „ Róża i r ezeda" Aragona i „Romancę 
o żandarmerii hiszp .;;ńskiej" Lorki. (przyp. red.). 
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Federico Garcią. Lorcą. 

Romanca ludowa w 3 aktach z prologiem i epilogiem 

Przekład - ZOFIA SZLEYEN Muzyka - HENRYK JABŁOl\TSICT 

Mariana Pineda 

Clavela 

Angustias 

Am paro 

Lucia 

Siostra Carmen 

Chłopiec . 

, Dziewczynka 

Nowicjuszka I 

Nowicjuszka Il 

Mniszka . 

Scenografia: 

FELIKS KRASSOWSKI 

• 

O so by: 

Kira Pepłowska 

. Irena Starkówna 

Helena Płachecka 

Alicja Migulanka 
Marta G rey-o 

Danuta Zaborowska 

* * * 
, Magdalena Grodyńska 

nna Rumlow a 

* * * 

P rolog i epilog . 

Fernando 

Pedro de Sotomayor 

Pedrosa : 

Alegrito, ogrod1 ik 

Spiskowiec I • 

Spiskowiec II 

Spiskowiec III , 

Spiskowiec IV , 

Sędzia 

'Al · ej a M-igu-lan,ka " · 
Marta Grey 

Asystent reżysera: 

DANUTA ZABOROWSKA 

Kierovmik m uzyczny : 

MARIAN STROIŃSKI 

Kierownik literacki: 

WALERIAN LACHNITT 

Zbignie Korepta 
Lech Pietrasz 

Zbigniew Łobodziński 

J erzy Sliwa 

Maurycy Janowski 

J erzy Grzybowski 

Marek Kłys 

Zbigniew Korepta 
Lech P ietrasz 

Kazimierz Talar czyk 

Reżyseria : 

ZYGMUNT HOBNER 
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Lata naJwlększej płodności poetyckiej Lorki przypadaj~ na dekadę 
1921- 931, a więc na okres dyktatury Prirro de Rivery. 

Nurty spQl:eczne, któ~e, zrodzone z r ewolucji październikowe.i, przebie
gały Europę, docierały i do zapóźnionej Hiszpanii, budząc świadomość 
klasową jej proletariatu, wzmagając tendencje separa1ys~yczne Basków 
i Kata10ticzyków, podi.ycając nadzieje rosnącego w si!y obozu republikań
skiegc. Generał Primo de Rivera, powołany do władzy w r . 1923, był na
rzędziem samoobrony klasy rządzącej Hiszpanią, obszarniczej szlachty 
i wielkoprzemysłowej burżuazji. Dykt:i.tura mi itarna miała podeprzeć 
zmurszat1 monarchię, pogi:ębiając niewolę mas, dławiąc elementy rady
kalne klasy rol:Jotniczej l inteligencji postępowej. 

I oto w r. 19:24, gdy świeżo upieczony dyktator byl u szczytu potęgi, 
Lorca powzią· myśl napisania sztuki, która byłaby aktem protest u przeciw 
i stnieJącemu ustrojowi. Tak powstab M ariana Pineda, pierw:::za traged 'a 
Lorki, k tórej bohaterką jest jedna z najpiękniejszych postaci dziejów 
Hiszpanii. W r. 1631 m!oda andaluzyjka Mariana Pineda znstała zabita 
przez roj2listów za to, że na sztanda['ze przeznaczonym dla konspiracyjnej 
grupy liberałów wyhaftowała zlotem trzy słowa : P rawo, Wolność, Rów
ność; w sztuce Lorki Mariana Pineda woli pójś-5 na szafot aniżeli wydać 
uczestników spisku , chociaż za tę cenę mogłaby ocalić swe życie i chociaż 
spiskowcy uciekli porzuciwszy ją na pastwę „strażników legalności" 
Ferdynanda VII. 

Ostrze polityczne sztuki było zbyt wyr11.źnie skier:iwane przeciw „straż
nikom legalności" Alfonsa X Ill, aby którykolwiek; dyrektor teatru ośmielił 
się ją wystawić. Do')Jiero w r . 1927 zdobyła się na to aktorka madrycka 
Malgorzab Xirgu. Madryt republikański i postępowy zgotował Marianie 
Pinedzie s:ikces, który był w równej mierze manifestacją polityczną, jak 
wyrazem uznania dla walorów poetyckich sztuki. W istocie, niektóre jej 
partie, jak Corrida de Ronda i Śmierć Tor rijosa, zapowiadają już Roma11r 
cero giLno, które miało się ukazać w rok później . 

Lorca napisał jeszcze dziewięć sztuk, z których wymienić należy: 
Cudowną szewcową (1930), Krwawe gody (1933), Yermę (1934) 3), Pannę 
Rositę, czyli język kwiatów (1935), Dom B ernar dy Alba (1936) 4), oraz wy
dane pośmiertnie i dotąd nie wystawione w Europie Niech tak przejdzie 

3) „Bezplodna". Praipremiera tej sztuki odbyła się w grudniu 1934 r . 
w, Buenos Aires. (przyp. red.). 

4) Potajemnie przewiez10na w rękooisie do Argentyny sztuka ta po 
raz pierwszy wystawiona została w 1945 r. w Buenos Aires w teatrze 
„Ave:iida" z Margeritą Xirgu w roli głównej. (przyp. r~d.). 
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pięć lat i EZ Publico. Widzimy więc, że okres intensywnej twórczości dra
matopisarskiej Lorki zbiega się z krótkim żywotem Repu bliki Hiszpań
sk iej: Ale próżno byśmy szl.ik:Jli w . jego sztukach bezpośredniego odbicia 
owoczesnych wydarzeń. Jak wiadomo, kręte są drogi, jakimi aktualność 

p r zenika do dz;iela sztuki. Lorka był nazbyt Hiszpanem, by nie ulegać uro
. kom wielkie j dramaturgii Zlotego . Wieku. J ej tragizm - t ragiczny sens 
życia, który wedlug Miguela de Unamuno st:rnowi istotę hispanizmu -
znajduje u Lorki wyr.az w grze konceptów metafizycznych: miłości i śmier

ci, honor u i przeznaczenia. Ale z nieba walorów absolutnych Lorca ściąga 
te abstrakcje na ziemię, umieszcza je w środowisku chlopskim , relatywizu
je je niejako do , intu:cji ludu. Tak wię~, rozwijaj~c zalążek tkwiący 
W Owczy~ z1 óaze Lope de V egi, Lorka prŻyznaje ludowi prawo do honoru. 
Tylko że na gruncie chłopskim poczucie honoru staje' się silą aobroczynną, 
zakorzenioną w instynkcie życia. Mariana P ineda zaprzęga ją w służbę 

. wa lki. wyzwoleńczej. Chłopka Yerma, trawi0na potrzebą .. ploctności, poj
- m uje m::.cierzyństwo Jako honor kobiety i zabija męża, k tóry przez skąp
stwo 1 chęć użycia odmawia jej i sobie potomstwa. W Krwawych godach 

. sama natura w postaci księżyca i śmierć w postaci żebraczki sprzymierzają 

·się przeciw zbrodni podeptania czci małżeńskiej, pomimo fatum kierujące
go czyn::i.mi winowajców. Dochodzf tu do glosu idealistyczna koncepcja 
sprawiedliwości, ale nie należy zapominać, że na teatrze Lorki ciążą wpły

wy D'Annuµzia i zwłaszcza Maeterlincka, które objawiają się w personi
fikacji sił nadzmysłowych, w panteistycznym pojmowaniu przyrody. Cu-

tó 



Feliks 
Krassoroski 

Projekty 
kostiumów 

Spiskowiec 
IV 

Fernando 

downa szewcow:z, tohaterka farsy nawiązującej do Lope de Rued 1 cze<:ć 1· , k b y, oca a . - ma zens ą w rew.pozorom rozwiązłości i swarliwości. I odwrotnie-
~ -?omu ~~rnardy Alba, tym hiszpańskim „Domu kobiet", w Pannie Ro
~icie, czyli 3ę~yku kwiatów, gdzie widoczne są wpływy Cze<:howa, honor 
Ja~o nar~ęd.zie. szl_acheckiego prestiżu staje się silą destrukcyjną siejącą 
zniEzczen1e i mierc. ' 

. Lork~ odś~ieżył teatr hiszpański przenosząc Jego problematykę ze 
świ~ta m1t?logu szlacheckiej w realne życie ludu, czyniąc, w przeciwień
s~wie ?o pisarzy Złotego Wiek11, po<lmiotem jego i postacią centralną ko
:ietę, istotę upośl~:o~ą i bierną; odnawiając jego formę przez wplecenie 
. o s.WYc.h sztuk piesm, romanc i humorystycznych kupletów. Czerpiąc 

mspiracJę z farsy średniowiecznej, rapsodu kastylskiego i tzw. autosacra
mentalęs, Lorka, stworzył swoisty stop, który Rafael Alberti nazwał d 
matyczną romancą". " ra-

'T • 

s\Vęgó życia poświęcił Lorka niemal wyłącznie scenie - nie tylko jako 
d_ramaturg, al.e i jako rpropagator teatru ludowe.go. W r . 1931, po powro
cie z Amecyki, Lorka, dzięki poparciu ministra oświaty Republiki a swe-
go stare~o mistrza z Granady, Fernanda de los Rios, założył studencki 
te~tr obJazdowy 5), .który przez dłuższy czas obwoził po wsiach hiszpań
skich ~l~syczne ~ziela Lor"! de Vigi (Owcze źródlo), Calderona (Życie 
snem) i mtermed1a Cervantesa. Lorka interesował się również teatrem 

5) „~a !3.;;racca" - w teatrre tym w 1933 r. odbyło się pierwsze 
przedstaw1ęnie „Krwawych godów". (przyp, red.). 
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lalek, dla którego napisał cykl krótkich sztuk, in. in. Retablillp de don 
Cristobal, graną w czasie wojny domowej w Walencji i Madrycie. 
W r. 193;3 Lorka wraz z zespołem Małgorzaty Xirgu wyjechał do Amerykt 
Południowej, gdzie przedstawienia Krwawych godów i odczyty jego świę
ciły prawdziwe triumfy. Lorka bY': tam witany jako „ambasador kultury 

hiszpańskiej". 

młodej Republiki Hiszpańskiej korzysta1 z każdej okazji, aby uwydatnić 
swą postawę antyfaszysty i demokraty. W r. 1933 znajdujemy jego pod
pis pod• manifestem grupy rewolucyjnych pis:.rzy „Październik", ogłoszo
nym w obronie ofiar hitlerowskich więzień i obozów. W okresie tzw. 
czarnego dwulecia 1934-1935 (rządy prawicowe Lerroux) Lorka był 
przedmiotem zaciekłych napaści bszyzujących reakcjonistów, zwłasz
cza .po premierze Yermy, której wystawienie .zbiegło się z krwawym 
usm1erzeniem powstania górników asturyjskich. W r. 1935 podpisuje 
antyfaszystowską odezwę ogłoszoną w Barcelonie przez katalońską inte
ligencję postępową. Po zwycięstwie Frontu Ludowego organizuje wespół 
z Jose Bergaminem, Rafaelem Albertii l Marią Teresą Leon madrvcki 
Związek Inteligencji Antyfaszystowskiej. 

Oprawcy frankistowscy d0brze wiedzieli, w kogo mierzą i;trzelając 
do Lorki: wiedzie!J, że mierzą w serce ludowej Hiszpa~ii. Ale tego serca 

nic zabić nie zdoła. 

Fragmenty wstępu Stanisława Bru
cza do „Wyboru wierszy" F. G. Lorki 
w tłum. W odzimierza Słobodmka, 

Czytelnik 1950. 
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MARIA TERESA LEON 

Maria nia Pineda była młodą kob:etą szlache ckiie1go p ocho
dz,i;:inia. Wczoeśni•ei owdowie.ła i m :1e1szka la z dwojgi1em d:z!eci 
w swym domku na przedmiieściu Granady. Lata j.ej cliojrza.l.ej 
mkidości przypadły na czasy ponu re w h istorii H iszpanii, cza
sy panowiamia Ferdy:na.nda VII. Był to m o-niar.cha, k tóry de1pcząc 

w latSne wobe1c lud u zobowiązania, poczynał · sob'.e jak w1adca 
alb:;:1olrutny, n:.e liczący się z wolą r.amd1u. Nie pamięta•ł jiuż, że na 
trnn wyniosła go ni•e•za•s.lrużona miłość lrudu, k tóry z jego osolbą 
wiązia1 nadzie j•e r€e.liziaoej i iiberalne j konst:ytucji, u chwalo:ie j 

, Maria Teresa Leon, pisa rka hiszpańska, historyk sz.tuki i teatrolog, 
za życia Lorki współpracowała z nim, organizując ludowe teatry objazdo
we, „Marianę Pinedę" wystawiała w H iszpanii w czasie wojny z faszyz
m em w 1937 r ., potem reżyserowała ją dw ukrotnie w Argentynie, gdzie 
przebywa na emigracji. 

Fragmenty artykułu zamieuczonego w ukazującej się w ? uenos Aires 
gazecie „Noticias de Espana" („ Wiadomości o Hiszpanii", or~n emigran
tów hiszpańskich w Argentynie, poświęcony g!ównie spraw~m kultury) 
nr 6 z 13 lipca 19;30 r. (przyp, tłum.). 1 

P or tret Mariany P inedy według sztych u z 1831 r . ' 
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pr zez Kortezy w 1812 roku, a koronującej cztery lata ciężkich. 

bohait•eirsk.ich zmagań lud'u h is.zpa r'.iskLeigo z najazdlem napo
lll2ońskim. 

Latia dwudlziieste XIX w. to la.ta wzmagająoego się terroru 
wo.bee wweilkkh od!r<Jchów wolniej myśli w H iszpanii. Król 
zapom n '.al , :?le przyrz;ekł liberia-lam w prowadz,eniie kra JU na dro
gę postępu . W ()Wych czasach świ·ęt.e Przymi•erze z. Metterni
chem n ::i c zie1l,e rządziło Europą wśród okrzyków na rz;ecz reak-

ji i hukru sa·lw_ maGowych rozstrz;eliwań. W rolm 1823 książę 
d 'Angouleme prziekracz:a gr.a.nicę hiszpańską i na c~ele swych 
,,stu tysięcy synów Swiętie1go Lud wika" bi·egnie . „n.a pom~c" 
królowi F1eirdyna ndtowi, by pcd o.słoną fraincusbch bagniefow 
ogłos'.ć go abs1olutnym monarchą Hiszpanii. Pośród skaz;anych 
i t·aorturowanych za wi•eirność ludowi lJbernłów !był też sławny 

bohate r ne.·rndowy - •R':lfa.el de Ri1e1go . Zginął R!ego, zginęli 

inni, tieirror królie!W\Ski siał łzy i ni•eszczęścia po oaŁe•j ziiemi hi
szpa·ńskiej. 

Ale pfomi.eń wolności , :która zawsz,e tyl•e szlaoch etne•j krwi 
kosztuje narndy , n i·e zagasł w późniiejszych latach . W okresi.a 
od 1825- 1833 rnku rozpailaly s'.ę coraz nowe ogniska buntu we 
wszystkich prowincja·ch Hiszpe.n ii. 

J .ediein z większych ośrod1k·ów k onspiracy jnych powsta-l 
w Grn:nadlzie w roku 1830. Sprzysięż.enie g.ra nadzkie miało 

wśródl swych aktywnych c:iiz'.a-1.aczy kob'.1etę - Marianę Pined.ę . 

Wyhaftowała ona w ta j.emnicy prz.ed ot0a.cz1eni1em fijolk·owo
z:e lony is:ztaincl1ar litbeir.a·łów i odiesła·la go do wsi Albaidn , gdzie 
siepacze kr ólewscy z wysłannikiem krwawego m inistra Calo
ma rda , isędz~ą Pieidirosą piai cz•ele znal•erźli g.o w glinianym 
dzban.:1e do oliwek. 

Napró~no isędzi.awie prz,esłuchiwa1i Marianę Pinedę, stara ... 
jąc s:ę wydobyć od' n ie j n.a•zwisk·a sprzysiężonych t owa1rzyszy. 
Nik t jiedn.ak do os ta tnie j chwili nie wierzył , że ta młoda·, wy
jątkowej piękności i wysoikiego rod u kobie ta , więziona w kla
s.z:torz,e Me.·r ii' Egipcjank i, w ejdzie po stopniach na sza.fot i ugnie 
scyję pod! katowsk i topór.„ 

A jec;.nak .. _ 
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Szlachcianka została skaza·na nai śmierć. Jako dzi.eidiziczk.a 
znakomitieigo rodJU Ca1atrav.a skorzystiaila z „przyw11ej11.1'1 szc.!'.>
tu i umknęła hańbiąoej szubi.enicy. Szafot przybrano C2'ie<rnią 

i krerpą. Skazain,a przybyła - 26 maja 1831 rvku - na ml1ajsoe 
eg2'ekucji powoz.em ... 

Tak uczcikli ją „j.e•j" sfera ... 
A ludi? Lud tworzy legendę Ma1rianity - n:l·jloepszieij, naj

piękniejsz.e•j, najszlacheitniejsz•aj. Imię ,,Ma•rianit.::1•· znaczy odl
tąd i „waleczna" i „dumna" i „dobra patriotka/ '. Wi•eilki poe•kt 
hiszpańskiego lud.IU wyb:1eirze ją ni<!! lbohak•rkę , swi2'go dram3.1~11.1. 

Gd1y ludz:1a szukają przykładu do naśhdowaniia.•, historia 
podaje go w post•ad bohat0erskiej kcf.::Ji.e•ty. Mariana Pincda sta
ł.a się w Hiszpanii symlbokm wolnośd, Wolnością samą. Po kJ.„ 
tach ulica i p1a·~ w Grain.3.d1z:121 będi:i, nosić jej imię. Gdy minie 
wiek, będzie .nosiła jie•j imię ulicai b»hatsirski•ego Mad1rytu ... 

Fed erico Garcia Lorca postawił Ma·: iia.nę Pin21:::1~ na oltiaorru 
teiatm, dlzied hiszpańsk:e opow:.ad.ają o niej historie, śpiewają 

o niej p:eśni nai tych samych ulicach, którymi jechała w powo
zie - na śmierć. 

To samo żeilazo, które ścięło glowę Mar iany Pinedy, 
w przieszlo sto la·t późni•ej prne.ibiło E•eroo po.ety, który ją op:1ei
wia.l. : l „~ i -~ ; ~~ 

. "! ~ 

Legenda bohaterskiej Mariany Pinedy wią2Jeo się odtąd na 
.ziawsze z im:ein:em wielkiego poe•ty z Granady, z imien~em Fe
derica Garcii Lorki, „śpiewająoogo serca Hiszpia.·nii" ... 

I dzisiaj - podobnie joak w majow5•ch dniia·ch 1831 i sierp
niowych 1936 roku - zamilkły dźwięczne gita·ry HiiSzpanii. 

~) Słowa pieśni ludowej, która narodziła się na granadzk iej ulicy 
w dniu stracenia Mariany Pinedy, Lorca <wprowadza ci.o prologu swej 
sztuki. (przyp. tłwn.). 
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Ale tak, jak ooroo Marianity biło . nadzieją , g~ w ~~z_i~illl 
czekała ooi tęten~ kopyt wierząc , w przylbędlzie jeź<l!zhec , który , 
ji\ wyzwolili, t.ak (.1!ziś wsłuchuje się ca'1a Hiszpania w tętent 7Jbli„ 
ża·jących się kroków Wolności. 

· 1 żywe są pv dzień dlzisiejszy słowa poety: 

ce 

Tłumaczyła Z. S . 

3) Cytat z ,,Mariany Pinedy". 
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._ stworzyła grupa aktor6w naszego teatru -
Krystyna Jackowska, Anna Rumlowa, Zygmunt Hobot i Bogdan Smigiel
ski. Pierwszy WYStęp „Estrady poetyckiej" (22 stycznia) poświęcony był 
poezj i Juliana Tuwima. 

• T Na jednej z prób „Bal-
ladyny" (25 stycznia) gościliśm' instrurl:torów amatorskich zespołów te
atralnych, członków kolektywu instruktorskiego przy WRZZ. 

W dniach od 6 do 11 lutego na kursie dla kierowników wiejskich 
amatorskich zespołów teatralnych, zorganizowanym przez Wojew. Dom 
Twórczości Ludowej, WYkłady i ćwiczenia prowadzili ZygmW1t Hilbner, 
Sylwia Janowicz i Walerian Lach!litt. 

- teatrzyk zorganizowany przez Zarz. Okr. Zw. 
Zaw. Pracowników Kultury w Gdańsku, 29 stycznia rozpoczął swą d-zl<i
łalność programem :pt. „Gałczynada". Z zespołem „Zielonej Gęsi" współ
pracują Marta Grey, Zbigniew Korepta i Marek Kłys. 
. ' .,. " ' r'"' -i ' . dzięki zdecydowanej postawie 
społeczeństwa Wybrzeża, wkrótce będzie odremontowany. . Na ten cel 
SFOS przeznaczył 800.000 zł. 

nr~ . , . -Pracujący od lat w niezmiernie trudrtych warunkach 
lokalowych Teatr „Wybrzeże" po niezliczonych konferencjach, posiedze-
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· niach i zebraniach, decyzją ·Prezydium MRN w Gdańsku 7 dnia 8 lutego 
ctrzymal' nareszci·~ na swe pomieszczenie budynek przy ul. Waryńskie
go 36 we 'Wrzeszczu. Przeniesienie się Teatru „Wybrzeże" do nowej 

· siedziby uzależnione jest już tylko od opróżnienia jej przez dotychczaso
WYCh użytkowników. 

o O otrzymali: Złote Krzyże Zasługi -
. Maria Nochowicz i Wanda Stanisławska. Medalami X-lecia odznaczeni 

zostali : Helena Plachecka, Irena StarK:ów:c..'.ł, kierownik techniczny Stani
sław Matysik, maszynista Józef Niemcruk 0raz aktorzy Jerzy Grzybowski, 
Gustaw Sielicki, Leopold Kitka Sokołowski, Jerzy ~liwa, Józef Walewski 
i Michał Werchowski. 

• . ukazały się ostatnio nowe wyda-
wnictwa teatralne. W tomie „DRAMATÓW" STANISLAWA WYSPIAŃ
SKIEGO (Wydawnictwo Literackie) znajdujemy „Warszawiankę", „Kląt
wę", „Wesele" (grane obecnie w Teatrze Domu Wojska Pol. w Warszawie) , 
„Wyzwolenie" i „Noc 0listopadową" (wystawia ią Teatr Nowy w Lodzi)_ 
Państwowy Instytut Wydawniczy dal nam w albumowych wydaniach 
cztery „DRAMATY" JULIUSZA SŁOWACKIEGO - „Mazepa", „Hor
sztyński", „Kordian" i „Balladyna" - i „PIĘC DRAMATÓW'' WILLIA
NA SZEKSPIRA . - „Sen nocy letniej", „Romeo i Julia", .,Wesołe ku
moszki z Windsoru", „Hamlet" i „Makbet" - w przekładach S. Koźmia
na, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. Wstęp napisal Jan Parandowski, 
ilustracje całostronicowe i rysunki wykonała Janina Konarska. Ukazały 
się także od dawna oczekiwane trzy pierwsze tomy „PISM WSZYST
KICH" ALEKSANDRA FREDRY (Państwowy Instytut Wydawniczy), 
obejmujące pierwszą serię komedii - „Pan Geldhab", „Zrzędność i prze
kora", ,:Mąż i żona" (1), „Intryga na prędce", „NOWY Don Kiszot", „Cu
dzoziemczyzna", „Pierwsza lepsza", „Odludki i poeta" (11), „Damy 
i huzary", ,;List"; „Nocleg w Apeninach", „Nikt mnie nie zna", i „Przy
jaciele" (111). Krytyczne WYd3.nie „Pism wszystkich" Fredry, µkazujące 
się w 80-tą rocznicę śmierci największego naszego komediopisarza, opra
cował Stanisław Pi.goń, a obszernym wstępem (142 str. drobnego druku!) 
poprzedźił Kazimierz Wyka. 

Miłośnicy teatru rozchwytują ostatnie egzemplarze pierwszej części 
(lata 1855-1893) „WSPOMNIEŃ" LUDWIKA SOLSKIEGO (Ludwik Na
poleon Sosnowski), które na podstawie rozmów napisał Alfred Woycicki. 
Ruchliwemu WYdawnictwu Literackiemu zawdzięczamy również estety
cznie WYdany tom „w POBLIŻU TEATRU" JERZEGO SZANIAWSKIE
GO, zawierający dwanaście małych arcydzieł eseju pamiętnikarskiego, 
wskrzeszających w sposób pełen życia i uroku czasy teatru warszawskie
go lat dziewięćdziesiątych i przypominających czasy ;óźniejsze - aż do 
1939 r. Warto dodać, że szkic o „Reducie" jest pierwszą w naszym ubo
gim piśmiennictwie teatralnym pról">ą oceny tego najciekawszego w przed
wojennej Polsce teatru. 

Garść interesujących wrażeń z teatrów krakowskich i warszawskich 
z lat 1945-1949 znajdujemy w „NOTATNIKU LITERACKIM" TADEU
SZA BREZY (Czytelnik). Wiele ciekawego materiału o mało znanym 
u nas ·starym i nowym teatrze chińskim . przynosi książeczka JADWIGI 
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SIEKIERSKIE.I „UROKI CHIN" (Iskry), w której a1..itorka rn. in. wraże
niami z pobytu w ChRL opisuje przedstawienia oper klasycznych (fom1a 
ta dominuje w teatrze chińskim. Np. w Szanghaju istnieją 203 opery 

· a tylko Ci te&trów dramatycznych i 35 kin) i nowych dramatów oraz wi• 
zyty w chińskich ~zkołach teatralnych. 

• < Breala w dniu 22 lutego wznowił 
Teatr „Wybrzeże" stałą eksploatację odremontowanej sceny Teatru Wiel
kiego w . Gdańsku. Dramat będzie goscił na tej !!Cenie cztery razy w ty
godniu. 

Alebander Fredro 

L> > I 

Leonid Leonom 

/l 

Inspicjent: Sufler: 
LIDIA KACPRZAK LUCYN A ŁACWIK 

Kierownik techniczny: 
ST ANISLA W MATYSIK 

Oświetlenie: 

Kierowndk pracowni - główny elektryk : 
KAZIMIERZ POLONIS 

Główni elektrycy scen: 
MARIAN BARTKIEWICZ FF<ANCISZEK WINKELMAN 

BRONISl.A W CIBA 
· Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej : 
WLADYSLAW A POMIANOWSKA KAZIMIERZ SKOCZEN 

. Stolarskiej : 
WLADYSLA'.W MAJCHRZAK 

Tapicerskiej : 

Malarskiej : 
ZVZISLA W BU BELA 

Perukairskiej : 
JÓZEF KLIMCZYK STANISLA W WLODKOWSKI 

Brygadierzy soon: 
JÓZEF STARSIERSKI IGNACY DABKIEWICZ 

MAKsYMILIAN KITOWSKI 
Cena• 1 • .so 

~DA-862 . a. 3.56. 4000 druk . so & kl. '1 w-e-7-Sat. 


