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„ . . . hy[ p!omienn y w swoich pragnieniach , 
ja! kciżcla istota zrodzon a dla wolnoś ci " 

VINCENTE ALEJANDRO . 

Federico Garcia Lorca, syn zamożnego chłopa, urodził się we w~i 
Fuentevaqueros pcd Granadą w 1899 roku. Jako uczer'l liceum c.hło~ie 
wrażlh\ ym uchem poety i muzyka wiejskiego piosenki ojczystej An.
daluzji, sam zaczyna hyorzyć. W studenckiej bursie madryckiego un~
wersyt2tu jego zapał wnosi do grupy młodzieży literackiej ambicje 
pracy badawczej w dziedzinie pie śni i ballad ludowych , budzi zaintere
sowanie dla ludov:ych motywów. Federico sta.je się założycielem teatru 
amatorskiego, vv którym reżyseruje komedie Lope cle Vegi i Calderona. 
Na nich ucz - się sam . sztuki dramatopisarstwa. 

W zamkniętym kółku kolegów odczytuje swoje utwory. W okresie, 
gdy była w modzie· niezrozumiała ·„hermetyczna" poezja, czat ... :.jego 
wie_rszy, przenikniętych duchem prościutkich ande;:iluzyjskich pio,senek, 
przełamał snobizm mieszczańskiej młodzieży ~ Powiało z tej poezji o'Ż)iw
cze tchnienie morskiego wiatru, wplątanego w gorące melodie anda1ti ... 
zyjskich zwrotek spod Granady. Bo tei wiersze te to częstokroć ·wa:_ 
ric:nty autentycznych pieśni ll'dow"ych. a zawsze -:- owoc wyrosły na 
ich glebie. Federico Garcia Lorca od wczesnej młodości żyje dolą i· pie ... 
śnią swego ludu.. Wędruje po c2łym kraju, wstępuje do wiejskkn 
chałup i każe sobie śpiewać zapomniane często pieśni. łfikt mu . tego 
nie odmawia : prostota i urok osobisty młodego twórcy, który „był jak 
dziecko nie\\ inny i i-;ełen wdzięku", ujmuje wszystkich. (. .. ) 

Zdobywa stare maurytańskie romance, datujące się z czasów ,arab
skiego panowania na Póhvyspie Pirenejskim, jak np. „Romanca o trzec_h 
Maurytankach", śpiewa ballady jak „Romanca o pielgriymach'', w kt,1):
rej odtwarza zniszczone z biegiem czasu, zapomniane zwrotki, p*zy
wraca im sens logiczny i poetycki. Jego praca nad pieśniami to była 
nie tylko praca konserwatora zabytkó\v restaurującego stare obrazy. 
Nieraz niesposób ustalić, czy jakiś tekst odnotowany na papierze nu
towym nie był oryginalnym utworem Lorki, wyrosłym na fragmentach 
zachowanych w ustnej tradycji. (. .. ) 

Brak wyraźnej granicy między twórczością indywidualną a twórczością 
ludową jest cechą całej działalności literackiej Garcia Lorki, poety i 
dramaturga. „Strumień piękności" przepływa od poety do ludu i od 
ludu do poety, zamykając cykl przemiany poetyckiej materii. Pod 
otwartymi oknami chałup - zwierza się Federico w odczycie wygłoszo
nym na Kubie w 1930 roku - łowi ludowe kołysanki. „Bo ja przecież 
muszę wiedzieć, jak matki mego kraju usypiają swoje dzieci..." - po
wiada w formie US>prawiedliwienia. (. . .) 



Federico - poeta liryczny, nie zagłębia się w przyczyny smutku owie
wającego kołysanki dziecka hiszpańskiego j o r n a l e r o (robotnik 
rolny na dniówki). Ale Lorca - Hiszpan, Lorca - piewca andaluzyj
skiej wsi - widzi rzeczywistość i czuje gorycz chłopskiego dziecka, 
któremu nie ma kto „mleka dać". <'ednico Garci2. Lorca nie był nigdy 
świadomym twórcą politycznym i nawet w „Romancy o policji hisz
pańskiej" próżno szukać śladów konkretnej myśli rewolucyjnej. Nosi 
ona jednak akcenty buntu poety kochającego wolność, wielbit.1cego w 
andaluzyjskich Cyganach ich radość życia, ich niezależność i swobodę. 
I Guardia Civil, która wdarła się do mieszkania, aby z\-.;.rarzyć cygańską 
radość życia - urasta w tym wierszu do symbolicznej siły, wrogiej 
wolności i szczęściu ludu. 

Z pieśni ludu, z życia ludu rodzą się pod piórem Lorki romance, wier
sze, poematy, sztuki dramatyczne. Federico Garcia Lorca, poeta i mu
zyk, znał i kochał teatr. Gdy rząd Republiki powołał go w 1931 roku 
na reżysera wędrownego teatru ludO\\-'ego ,,La Barraca" - Lorca oddał 
się tej pracy z właściwym sobie młodzieńczym zapałem. W trosce o 
realizm i dla podkreślenia aktualnoś~i sztuki Lope de Vegi „Fuenteove
juna" („Owcze źródło") Lorca wystawił ją nie gdzie indziej, a właśnie 

na rynku miasteczka Fuenteovejuna! A gdy wyłoniła się sprawa kostiu
mów do ,,Peribaneza'' L. de Vegi, zapalony reżyser osobiście pojechał 

do Estremadury, aby tam po zapadłych wioskach pozbierać i „wycyga
nić" zachowane od wieków stroje ludowe. Wszystkie sztuki teatralne 
wystawione przez Garcia Lorkę - reżysera to niezapomniane, historyc2'Jlle 

wydarzenia w życiu kulturalnym hiszpańskiego ludu. 

Federico Garcia Lorca zostawił kilka sztuk teatralnych wyrosły'ch 
z pieśni i z życia ludu. Podsłuchane pod oknami chat kołysanki prze
rodzą się w prawdziwe piosenki dla nienarodzonego dziecka w chłop
skim dramacie bezpłodnej kobiety („Yerma"). Krążące po wsiach pro
wincji granadzkiej romance o bohaterce narodowej z czasów rewolucji 
liberalnej, Marianie Pinedzie, rozrosną się do formy dramatycznego 
„po;: matu ludowego" („Mariana Pineda"). Żyjące po dziś dzień na wsi 
andaluzyjskiej okrutne tradycje krwawej zemsty weszły do dramatu 
bardzo hiszpańskiego, choć najmniej bodaj oryginalnego spośród dra
matów Lorki - „Krwawe Gody", gdzie autor utrwalił starą pieśń we
selną. W sztuce „Dom Eernardy Alba" ścierają się wzajemnie nieuga
szone namiętności samotnych kobiet, żyjących w świecie tradycyjnej 
ciemnoty, obłudy i zacofania. „Panna Rosita'' to ubrany w szatę poezji 
dramat. może w niezupełnie zamierzony sposób demaskujący przesady 
i bezmyślność mieszczańskiego życia .. Jedyny utwór dramatyczny operu
jący kategoriami walki sił społecznych przeciw uciskowi - to „Ma
:dana Pir.eda", sztuka z czasów powstania liberałów w roku 1831 przeciw 
terrorowi monarchii. 

Federico Garci3 Lorca był pogańskim wielbicielem piękna, przyrody 
i ludzi swojej Andaluzji, swojej Hiszpanii. Stał się on dla ludu symbo
lem twórczych sił narodu. Tych sił, które narastały i zaczynały krzepnąć 
w dłoniach chłopów i robotników hiszpańskich, idących do walki z pie
śnią na ustach, z pieśnią wiary w dumę narodu hiszpańskiego, który 
zdoła się oprzeć najazdowi obcego i rodzimego faszyzmu. 

Dlatego ·w ła~ nie żolnierze rtpubli k ańscy w latach 1936-1939 umieli 
na pamięć trudną. nie pozbav .. ioną wpływów modnej francuskiej poezji 
„Rrm.ancę o policji hiszpańskiej" mimo, że bardzo wielu z tych żołnie
rzy z początkiem w oj:i y nie umia ło czy tać ... A jeśli robotnica barceloń
ska w schronie przeciwlotniczym potrafiła bez zająknięcia zadeklamo
wać „Rom2ncę o nie wiern ej żonie", to dlatego, że jej autor żył i two
rzył w sferze działania romantyki lu(owej, hiszpańskiej romantyki księ
życa, r:ocy, miłości, gajów oliwn ych i Cyganów - dlatego, że pisał o 
Hiszpcnii i dla Hiszpanów. 

Lud kochał „swego Feder ica ", kochał i znał tego płomiennego wędrow
ca, rycerza ludowej muzy. Znały fo też i kochały ludy Ameryki Ła
cińskiej, dokąd jeździł dwukrotnie (w latach 1930 i H?34). Jeden z za
morskich przyjaciół poety, Enrique Amorim, pisarz urugwajski, opowia
da, że Garcia Lorca mieszkał u niego przez jakiś czas podczas pobytu 
w Urugwaju. Pisał wteiy swo:ą .. Yermę", która w krótkim czasie zy
skała wielki rozgłos w Ameryce Południowej. Był to okres karnawału. 
Tłumy ludzi wyległy na ulice mias :a Montevideo. An:orim i Lorca prze
jeżdżali otwartym samochodem, przyglądając się ludowej zabawie. Wtem 
jakaś młoda robotnica dopadła do przystającego wozu, rzuciła na kolana 
Garcii Lorci swego małego synka i zawołała: - Federico, pocałuj go 

w czoło. Federico wzrusz-0ny i przejęty tym objawem czci i sympatii 
ze strony urugwajskiej kobiety, pocałował chłopczyka i oddał go matce. 
Potem milczał przez dłuższą chwilę, a łzy szczęścia zabłysnęły mu w 
oczach. 

Marzenie i ambicje Lorki, aby być prawdziwym poeta ludowym, 
p o e t a d e 1 p u e b 1 o, ziściły się . W tragicznych dniach lata 
1936 roku, gdy cały naród hiszpański chwycił za broń, nie wypuszczając 
jej w codziennej męce nierównego boju. kiedy żył nadzieją zwycięstwa 
słusznej sprawy i walczył w imię nietykalności honoru narodowego, 
kie::ly widział, j -k cięż~a groźba zawi~ła nad niepodległością kraju -
wówczas naród karmił się chciwie poezją swego twórcy. Ale oto krwa
wiącej Andaluzji wydarto je j „śpiewające serce", znienawidzeni przez 
lud dawni polic janci monarchii, „trójrożni o ołowianych głowach", lu
dzie z Guard ia Ci n zcst a\\T i poetę z przestrzeloną czaszką na szosie 
pod Granadą ... 

Zofia Szleyen 
Z w.s t ępu r.o .. Wierszy i dra:natów" 
F e de i o G ar i3 L o rci , „Ksi ążk a i 
W ie ::'lza" 1951. 



GRANADA OJCIYL.NA GARCIA LORKI 

Poprzez stare. kręte uliczki Granady o archa icznych doma ch , o bal
konach stroj ny2h \'\' rćże i goździki. najba rdz e j cha rakterystyczne kwia 
ty His zpanii, snuj e siE: jakiś niewidzialny odrębny czar. 

- Q u i e n n o h a v i s t o G r a n a d a, n o h a v i s t o 
n a d a - mówią Hiszpanie. (Kto nie widz i a ł Granady, niczeg n ie 
widział). Z dworca dość oddalonego od miasta wchodzi się poprzez '· ą 
skie uLce, z v:yjątk iem s cerok"ej C· le le los Ca to.ic cs, do środka m ia - 
sta. Dużo w nim kwiacia r ek. dużo p r zekupni ow ocÓv\, białe os iołki 
obarczone w ielkimi b J11kam i n a wodę , kt órą no ""zą aż z Fuente del A ve
lano. Liczne sklepy z pi ęknymi wyrobami z drze wa , inkrus towanymi 
kasetkami i skrzynka mi, a także liczne pracownie sła \ n yc h, b;ijeczn ie 
barwnych szali (mantones). gdzie pochylone nad k rosnami dz iewczęta 
wyczarov.: ują na ~ <:> dwabiu lub tiulu kwia ty. R o s a s d e A n d a 
l u s i a i c 1 a v e 1 e s (goździki) 10 ulubi :-. e moty\\ y hafcie rskie , 
a prćcz nich ja śmin i j · błko gran :J. tu. \\ takie j obf itości r zące s ię 
w Andaluzji. 

Grana da pozostawia niezatarte \Vrażenie dzięki Alha m brze. zamkowi 
arabskiemu. do którego ptowadzą strome uliczki, ' ąz iutkie bru ·owane 
,.kocimi łbami''. Za bramą żelazną leży· kraj zacza rowa ny. Szumi. s tru 
myki i fonL' nny, pieści r ozpalone czoł ła g o dny wiet rzyk, a r ośl inność 
jest jakby umyślnie dostosowana do stylu mauryt ań skiego. Drzewo o r· -
ligranowym przeważnie rysunku liści. cyprysy, mirty, akacje oto no
Jistne jak mozai ka . Rodendrony o ki ś ci ach białyc h l ub czer wonych n v ia 
tó\v. Drzev.:a oplecione bluszczem układającym s ię . t e ż niby małe c ~ 
myki. Natura \Vdz iera s·ę do wnętrza , jest nieo :'. s tępną dekoracją sztukt 
arabskiej. Zdobi p a t i a (podworce) przede w szystkim. Do oła 
fontgnny z dwunastu lwami rosną drzewa pomarańczo\\ e. C :sza ... Szem
rze tylko woda, a popielate gołębie przelatują z drzew na skraj basenu .. 

Ogród Alhambry jest tym piękniejszy, że wciąż si ę wznosi prowadząc 
na taras, skąd jako z najwyższego punktu Granady, odsłanh. się r oz
legły widok na jej h u e r t ę, uprawną równinę, a na krańcach uka
zują się śnieżne szczyty Sierra Nevada. U dołu zaś rozci,ąga się Granada 
z białymi domami o płaskich dachach. 

Północna część miasta to Albascin - dzielnica arabska zamieszkała 
przez g i t a n o s - cyganów, o domkc.ch białych i małych niby 
ptasie gniazda, bez okien na ulicę, z ogródkami we\vnętrznyn:i. 

Tam słychać wschodni monotonny śpiew przy dźwiękach gitary. Pe'
wna specjalna odmiana śpiewu andaluzyjskiego nosi nazwę e 1 c a n te 
j o n d o - śpiew głęboko uczuciowy, intymny, o specjalnych kaden
cjach, tremolach i koloraturze, zwykle z towarzyszeniem gitary, śpiew 
o odrębnym stylu. Powstał on pod wpływem starożytnego Wschodu, bi
zantyjskim czy hebrajskim. Utrzymuje się przede wszystkim tradycyjnie 
w Granadzie. a wielki kompozytor hiszpański :1Vfa.nuel de Falla wznowił 
go na tzw. fiestas de canto jondo - świętach muzycznych obchodzo
nych w Granadzie bardzo uroczyście. 

Jmb 

„Łódź Teatralna" 19-18/49 Rok III, 
nr 1 (19) s 22-23. 



CELESTYN SKOLUDA 

Dramatyczną b2lladę o „Pannie Rosicie" stawiał Garcia Lorca ponad 
inne s\voje dramaty. Może dlatego, że \\ niej właśnie udało mu się uwię

zić baśniowy, narkotyczny, piękny i smutny czar umiłowanej Gran 9.dy. 
Może z \vdzięcrności za dar przywoł:nvania wsporrni-eń i csób n~u bli
skich. „Panna Rosita" jest przecież . wymodelowcina na wzór jego k u
zynki Matyldy z Madrytu i Aurelii, w której s:ę podkochiwał. 

Sentyment Garcia Lorki co .. Panny Rosity" podzielała równ:eż wi
downia na prapremierze w Barcelonie 13 grudnia 1935 roku, przyjmu
jąca sztukę z niesłychanym entuzjazmem. Dla publiczncści hiszpa ń

skiej stała się „Panna Rosita" tym, czym dla innych krajów europej
skich była ongiś „Nora" Ibsena. Hiszpania, aż do Republiki, pozostał 1 

używając ckreślenia francusldegc rrono~:-r2fisty Garcia Lorki - Jean 
Louis Schonberga -- „Arabią, krajem mężczyzn", w którym kob:ety 
wychcwane w prawie taremowej bierności, ska;rnne były na c z e
k a n i e. W takim układzie stosunków urastała „Panna Rosita" Garcia 
Lorki do wymiarów symbolu o wartości nie tylko obyczajowej, ale 
społeczno-politycznej. 

D1a r:as .. Panna Rosita" jest czymś \vięcej niż poetycką i egzotyczną 
nieco v. ersją c'ziejów więdnącej „solterony'' (starej panny) zwiedzionej 
przez „rie~'obrą miłość". Jest raczej dramatem przemijania w czasie, 
trwar ia obck życia. Nie tylko ?resztą samej Rosity, bo i inni cohatero
rcwie sztuki znajdują się wcc:le nie w wiele lepsz2j sytuacji. 1'\le on<:~ 

,,,- y łącz a się , , życia z całą tr2p:iczr.a śvviac'orrcśc i a. Dh1 Hosity cz~1 s 

sie zatrzy:rr.ał z chwilą wyj2zdu narzeczonego. Dopiero na ulicy zdaję 
sobie spra\vę z tero. że czas przemija" - rrćwi Rosita, która wl2 ściwi9 

sama z łtrzyma 'a \' ł:: sr:y czas. Cn:s je:'.n2.k nie \Yie o tym, nie l'.czy 
się z nią i wc2le jej nie oszczędza . 

Nie cszczędzają jej te kże oczy innych ludzi. Nie tylko tych, któr zy 
mówią: „Ach ta d <' ra p2nna! Na tę to j uż r:a i:ewr.o ril\:t sie nie zła-· 
komi", ale i tych, którzy ją kochają i powiadaja: .. Jeśli ktoś długo 
tylko w nieco ratrzy, ~o :rr.u jak kro\\ ie oczy na wierzch \\·y~hodzą". 
I w takich rubasrnych a życzliwych docinkach Gosr:o6yni bierze nie
kiedy udział po swo~emu sam Lorca. 

Rosita zamyka kurczowo oczy na rzeczyv: i stość. Jest n ;e tylko cfi::l.rą 
okoliczr ości, ::~ '. e i cfiarą włc: snej pc~ts.wy \\ o tc,c życia. Dr2.m~ t p rze-mi
jania w czasie, dramat przekwit"nia, zm ienia się pow oli w dram ;:-1.t po
stawy życicwej. Stąd złożony ~tcsunek Lorki co s \-ej ~ohat ~r '.·i. s tąd 
subte'ne przen:i:szanie lragizmu z [.ro tesk .· Róża G<:>rcia Lo··ki ma 
kolce, które ją ranią, san~a jednak ni chce nilrn .o ranić. I to j ::: ocala 
w wyrr:iarze ludzkim i p e> tyckim. 

PAŃSTW'OWY TEATR im. AL. FREDRY w GNIEŻNIE 
······················································································································································· 
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Gospodyni 

Matka Escarpini 

Panna Ayola I 

Panna Ayola II 

Zalotnicd I 

Zalotnica II 

Zalotnica III 
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IRENA ŁĘCKA Panna 

MARIA DESKUR Panna II 
EUGENIA SKORNA 

Panna III 
HELENA DRZEWIECKA 

JANINA JANKOWSKA 
Wuj 

MAŁGORZATA JAKUBIEC Bratanel( 

WALENTYN A LISOWSKA Pan X 

BARBARA ŁASKA Pan Martin 

JANINA JANKOWSKA Chłop ·ec 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA MARIA STRASZEWSKA 
SCENOGRAFIA INES KUSKE 

OPRACOWANIE MUZYCZNE STANISŁA\VA SZELIGO\VSKA 
OPRAC. CHOREOGRAFICZNE KHYSTYNA GRUSZKÓWNA 

BARBARA ŁASKA 

LEOKADIA SZAJDA 

WALENTYNA LISOWSKA 

WŁADYSŁAW OKSZA 

SZYMON PAWLICKI 

A. WIERUSZ-ŁUBIE:0.'" IEWSKI 

EDMUND DERSKI 
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Inspicjent 

Sufler 

JANINA JANKOWSKA 

LEOKADIA SZAJDA 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka - damska 

Pracownia krawiecka - męska 

Pracownia stolarska 

Pracov.·nia malarska 

Pracownia fryzjersko - peruk. 

Pracownia tapicerska 

Pracownia ślusarska 

Rek\vizytor 

1Cerownik oś\viea: nia 

:Światła 

Brygadierzy 

JÓZEF POLERO\VICZ 

MARIA DYBOWSKA 

STANISŁAW PARULSKI 

WITALIS STRZELECKI 

TADEUSZ BIAŁKIE\VICZ 

ALFRED SZABLEWICZ 

JÓZEF BIAŁCZYK 

FRANCISZEK OSIŃSKI 

LEON WOLNY 

EDWARD ZALEWSKI 

.UDWIK SZAJDA 

STEFAN WICHNIEWICZ 
SZCZEPAN KASPRZAK 

Autor hiszpańskiej monografii o Federiku Garcia Lorce, Angel del 
Rio („Vida y obras ce Federico Garcia Lorca", Zaragoza 1952) zarzuc3. 
Rosicie, najbardziej - jak twierdzi - kobiecej z wszystkich bohaterek 
Lorki, brak wewnętrznej walki. Czymże jednak, niż nieustannym zma
gan:em się z wrogą rzeczywistością, jest sama postawa Rosity, niem
leżnie od jej słusznoiści. Nawet w ostatnim akcie, gdy ona sama i 
wszystko na scenie szarzeje, gdy wszystko zostaje jakby przysypan~ 

popiołem, to jeszcze pod tym popiołem tli się żar. Rosita jest, jak wszy
scy bohaterowie Lorki, żarliwa, nawet w swej bierności. 

Do tej wewnętrznej żarliwości odwołuje się gnieźnieńska inscenizacja 
„,Panny Rosity", otwierająca przedstawienie „Kasydą Różaną" L rk i, 
która kończy się smutnym refrenem: „czegoś innego pragnęła". Rosita 
pragnie czegoś więcej niż to, co ją otacza. Może nawet więcej niż 

miłości. Jest w niej ogromna, przejmująca tęsknota do rzeczy wielkich 
i ludzkich. 

„Fragnęła czegoś innego". 

FEDERICO GARCIA LORCA 

K A S Y D Y 

przekład Zofii Szleyen 

KASYDA RÓŻANA 

Róża 
nie pragnęła zorzy: 
u gałęzi pnia, prav.:ie wiecznego, 
pr2gnęła czego innes-o. 

Róża 
nie pragnęła ni cienia, ni wiedzy. 
Ka krawędzi cia ła i marzenia 
pragn~ła inr ej rzeczy. 

Róża 
nie pragnęła róży. 
Na tle nieruchomego nieba 
czegoś innego pragnęła. 

CELESTYN SKOLUDA 



KASYDA O NIEOSIĄGALNEJ RĘCE 

Niczego nie chcę, chcę tylko jednej ręki, 
jednej wątłej ręki, jeśli to możliwe. 

Niczego nie chcę, tylko jednej ręki, 
choćby mnie z nią czekało 
sto nocy bezsennych. 

Niechby była jak blada lilia z wapna, 
niechby była jak gołąb przywarty do serca, 
niechby była stróżem mej samotnej nocy 
i zatrzymała księżyc na czas mej wędrówki. 

Chcę tylko jednej ręki, 
a by dotknęła skrzydła mojej śmierci. 

Wszystko poza tym mija. 
Zostaje blask bez nazwy, wieczna gwiazda. 
Wszystko poza tym to smętny wiatr, 
co goni liście pędzące w rozsypce. 

KASYDA ŻAŁOSNA 

Zamknąłem drzwi od balkonu 
a by nie słyszeć płaczu. ' 
Ale za szarymi murami 
nic innego nie słychać prócz płaczu. 

:Mało jest aniołów śpiewających, 
mało jest psów szczekających, 
tysiąc skrzypiec mogę w dłoni mej pomieścić. 

Ale płacz jest jak olbrzymi pies, 
płacz jest jak olbrzymi anioł, 
płacz jest jak olbrzymie skrzypce, 
ukwa łez przesłania paszczę ·wiatru 
i nic innego nie słychać prócz płaczu. 

Z t omu: Feder ico Garc!a Lorca -
.. W i e ~sze i dramaty". Przekłai Zofi i 

S zleyen. „Książka i W iejza " 1951. 

EDWARD CSATO 

JESZCZE O DN. !JUCIE POF:HCKI.'ll 

Ci, którzy zgodzą się, że największą trudnością w dyskusji o drama
cie i:;oetyckirn jest samo określenie, co pod tym zwrotem rozumiemy, od
niosą. moim zdaniem, sukces większy niż wszyscy inni. Trudność okre
iilenia pojęć jest bardzo wielka we wszystkich dziedzinach humanistycz
nych, a specjalnie w sztuce; a jednak od niej w rezultacie zależą możli
wości porozumienia się. Adherenci jakiegoś kierunku często przejawia ją 
'Skłonność, a by kierunek ten interpretować jak najszerzej i przez to 
wciągać do obrony swoich poglądów licznych przedstawicieli tak zwa
nej „tradycji", którym się może nie śniło. że przyjdzie im świadczyć w 
takich sprawach. Na pe\\ no Szekspir nie przypuszczał, Źe w początkach 
lat pięćdziesiątych będzie w Polsce uznany za wzór dramatu realistycz
nego, a nieco póżniej - z3 ,,·zór dramatu poetyckiego_ 

Gdyby mu ktoś \:vyprcrokował. zape\\ nie ' · zru~zyłby r2mionami i po
wiedział: „Niech sobie na ten t mat myślą, co chcą, byleby rozumieH 
treść opowieści, jakie wprov.,-adziłem na scenę dla rozrywki widzów, a 
także aby dać świadectwo światu, \V którym żyjemy. Wymyśliłem, ·że 
Ote:lo dusi Desdemonę i pragną. aby czynił tak, dopóki słońce nie 
przestanie się toczyć wśród obłoków; nie zależy mi jednak ,\,cale na 
tym, jak belfrowie przyszłości nazwą ten pomysł - realistycznym 
czy poetyckim, Nie mogę pojąć, o co będzie chodzić ludziom, którzy 
zechcą uży\ ać takich wyrazów; cóż to jednak zm ... czy, skcro tak czy 
owak Otello dusi Desdemonę. Wymyślałem swoje sztuki posługując 
się prawdą i zmy§leniem, historiografią i wdzięcznymi bajkami, jakie 
opowiadają noweliści. Myślę, że większość zdarzeń, j2kie opisałem, 
mogła się rozwijać w taki sam lub podobny sposób, niekiedy zaś pusz
cz2łem wodze fantazji. Jeżeli chcecie to nazwać realizmem, prcszę 
bardzo, choć wydaje mi się, że wszyscy moi koledzy dążą do tego sa
mego, a jedynie nie wszystkim się to udaje. Co zaś dotyczy poezji, to 
ja sam uprawiałem z powodzeniem także wyższe, czyste jej rodzaje, 
jak poematy i sonety. Wiele autorytetów zalicza także i dramat do poezji 
i czymże by innym mógł on być, skoro nie tylko historie prawdziwe 
są jego przedmiotem? W każdym razie wszyscy widzą, że tworzą swoje 
sztuki jak należy, gdyż tak właśnie pisze się utwory sceniczne: w mo
mentach wzniosłych używa się wzniosłego języka i wówczas właściwe 
zastosowanie znajdu~e wiersz; w scenach zaś żartobliwych i błazeń
skich należy się posługiwać mową codzienną, bez rytmu i rymu, stara
j?,c się oddać ów brak poloru, jaki cechuje odez.wanie się naszego 
ludu. Ważne jest również, aby znać miarę w używaniu obu tych sposo-
bów „jeśli całość ma wypaść harmonijnie". 

Ta odpowiedź Szekspira (;z różnych względów nie należy się jej na
prawdę spodziewać) uświadomiłaby nam pewne ważne zjawisko, z 
którym na ogół nie liczą się dzisiejsi dyskutanci o teatrze poetyckim. 
()tóż powoływanie iię na przykłady z przeszłości o tyle jest w tej 



sprawie za.Jodne, że w różnych okresach bardzo odmienne były poglądy 
a samą i;:oezję. Cóż. tu mówić o dramacie poetyckim w czasach, kiedy 

w e:gt. le wszelką teorię dramatu uważano za część poetyki? Byłoby 
to mas~o maślane. Nikt nie mówił o liryce poetyckiej, o epice poetyckiej
dramat zaś był taką samą gałęzią poeZJji jak tamte dwa rodzaje. Dodaj
my, że w średniowieczu na przykład za poezję uchodziło nadawanie 
dowo'nym treściom określcnej miary rytmicznej: kronika historyczna, 
traktat kucharski, równie dobrze stawały się poezja, jeśli zapisano je 
w zrytmizowanych okresach. A ;nawet i. póżniej w dobie rozkwitu rene
sansu .• kiedy lepiej 'dawano sobie sprawę z współ ~ale ,'ności pomiędzy 
treścią, a formą, kiedy ujęcie poezji stało się głębsze - poetyka wciąż 
jeszcze stanowiła jakby część retoryki. W poszukiwaniu reguł odgra
niczających literaturę - wytwór wyszukanego smaku - od trywialnych 
zabaw pospólstwa, zajęto się także teorią dramatu, aby i w niej prze
prowadzić te same granice. Miały one chronić dramat literacki, zasłu
gujący na nc· zwę poezji, przed naporem nieharmonijnego bezkształtu 
luduwych misteriów i komedii. Tylko teatr poetycki tzn. podlega.Jący 
re?"ułom, był c ś wart w oczach wykształcon eh humanistów: za to m1m. 
ludziom dzis3ejszym, czyż niektóre z tamtych pogardzonych misteriów 
nie wydają się schroniskami poezji wobec uczonych elaboratów? 

,,Poetyckim'' był także klasyczny teatr francuski - bo poetami byli 
Corneillei i Rycine. Ba - byli oni nawet doskonałymi poetami, ale w 
ich ślady ws•ępując, poetą - rożal się Boże! - musiał być Wolter i 
inni składacze rymów i rytmów. ,Między następcami wielkich mi
strzów - powiada nasz naczelny pseudoklasyk. Osiński - stanęli w 
drugim rzędzie niepospolici rym ot\" órcy: Krebillon. Tomasz Kornel, 
Lafosse, Lefranc. Lemiere. Belloy. Laharpe. Ducis". Oto jeszcze je
den przykład teatru ,,pcetyckiego", który bynajmniej nie spełnia dzi
siejszych nadziei. Nie o „rymotwórstwo'' przecież chodzi. nam dziś w 
poezji., nie o ufryzowaną retorykę. O cóż więc? Chodzi - powiada 

Przyboś ~ „o wprawienie w ruch wyobraźni. o ten pierwszy, zasadni
czy ton... który natychmiast przypomni i poruszy całą muzykę wspom
nień". 

Tak \\1 ięc dopiero od momentu. kiedy nowe doświadczenia doprowa
dziły C:o odrzucania kryteriów dawnych poetyk, co z kolei kazało za
cieśnić samo pojęc:e „:i:oezji"' - może być mowa o dramacie poetyc
kim jako osobnym rodzaju. Dziś p-0ezja stała się prawie identyczna 7· 

liryką, bo nawet kiedy na swój \\iarsztat bierze wątki epickie, traktuje 
je w sposób swoisty - nie aby opisy\i.;ać. lecz aby .,wprawiać w ruch 
v. yobrażnięr'. Liryczne ujawnianie niepowtarzalności chwil i rzeczy; 
dynamizowanie wyobraźni czytelnika. aby mógł dostrzec niezwykłość 
spi:aw najb3r.dziej zwyczajnych. zestawienie pojęć pozornie odległych, 
koJarzenie slow takie ,,aby się sobie dziwiły" - oto co wymienia się 
obecnie jako cechy utworu poetyckiego. Poszukiwanie odmienności 
ogarnę~o także krć lestv. o rytmu i o mu tie ho v, ysubtelnione spneciwia 
się katarynkowości, właściwie nie ma niezawodnych zewnętrznych c<.>ch, 
po których można by poznać: poezję. 

Sądzę, że próby dyskusji o dramacie poetyckim trzeba dostosować 
do takiego właśnie współczesnego spojrzenia na poezję. Między innymi 
prowadzi ono chyba do wniosku, że nie iest tu rzeczą najistotniejsza 
przeciwstawfenie poezji - prozie. Przede wszystkim dlatego, że jak 
ongiś poetyka była uważana za czę-ść retoryki, tak obecnie zarysowuje 
się coś.i · przeciwne~o: wielkie połacie prozy artystycznej uz!łlcżniają 
się ~ poezji · j z jej środków czerpią swoją siłę. A po drugie, przeciw-

-stawienie to chyba i dlatego jeszcze nie jest tak ważne, że nas tutaj 
interesuje dramat. a nie proza. 

Dramat wyrósł z poezji - to pewne - ale już bardzo dawno oddzie
lił się od swego pnia, stał się odrębnym rodzajem. Jego domeną 



jest obraz działań ludzkich, skomplikowanych układów, w jakie s·ę 
or.e wiążą, konfliktów, starć i \Valk , ~a kie się wywiązują pomiędzy 
.dzi. ł j __ cymi ludźmi. Najistotniejsza uroda dramatu polega na 
ukazaniu nowych rysÓ\V w tych konfliktach, na odkryciu nieznanych 
motorów. kierujących działalnością ludzką, na demaskow-aniu stosunk · w 
pomięc'zy ludźmi, zawsze powleczonych przecież jakąś maską wstyd u 
konwenansu czy obłudy. Postawa współczesnego poety (to znaczy poety 
- liryka) jest na og"Ćł inr.a i inne są jego zainteresowania - szersz2 
Cl. jedr.ccześnie bardziej osobiste; zaw~ze dominuje w nim troska o te, 
łlby Ś\viat swo ich rr ~ eżyć, doz '1 ań, umiłowań zarÓ \'. n o n a jcodzi nnie j-
szych. jak i najbardziej rzadkich - utrwalić, „ocalić od zapomnienia'~, 
jak ślicznie powiedz iał Gałczyńs ki. Oczywiście ta pos tawa może pro.
wadzić do tego, aby w pewnych przypadkach ocalić od zapomnienia 
także konflikty, przeżyte osobi ście lub podpatrzone. By\Ya , że wówczas 
pcems t dramatyzu je się, przybie ra formę dialogu. „Romantyczność" 
czy ,.Czaty" Mickiewicza są tego przykładem, ale nikt chyba nie pow ie, 
że wyłączną, najv,: ażniejszą spra v _ tych wierszy jest analiza konfli
któw ludzkich, ukazująca ich spląt a ny :1;ęzeł i oczyszczające rozwiązanie. 
Owszem - zwłaszcza w „Czatach" m amy zalą żki akcji dramatycznej 
char2kterów, dialogu, ale czujemy wyraźnie, że ten obraz artystyczny 
powstał dla innego, riie czysto dramatycznego celu. że jego we\vnętrzna 
konstrvkcja jest poetycką - k·· · tka móv\"iąc, że rozk\vita \\' formie 
liryki, a nie min ia turowego uh,-oru r amatycznego. · 

Tak bywa i z innymi , większyrr:i po m atami, pisanymi w formie dra 
matycznej. Wówpas wydaje mi s ię ~ i tylko wówczas mam pełne 
prc;wo mĆ'wić o te i'l trze poetyckim. Cała konstrukcja _ ut ·or·t:l zdradz_ 
nam, że wykwitła na gruncie po z · i , a nie dramatu , i t o jest cecha, 
która w rezultacie decyduje. Tak s ą napisane ,,Dziady'' l\.Iic"kie\vicza , 
ta k „Faust" Gcett:€g o, tak niektóre b all<' dy sceniczne Gar cia Lork ". 
Nie znaczy to bynajmniej, aby utw ry te nie były obdarzone autentycz
nym, a w wymienionych tu przykła ach świetnym wprn st żywiołem 
dramatycznym, ażeby nie nadawały s ię do wysta\vienia na scenie. Ale 
jednak ten żywioł dramatyczny, żywi l rczwijającej się akcji podpo
.rzadkowany jest innemu zamierzeniu - i charakterystyczne jest, że 
wzmaga: się tym bardziej , im vvięce ~ rośnie żywioł poetycki. Słuszni-;? 
powiac1a Przyboś : „Gdy po przeczytaniu znikają \V pamięci przegródki 
podziałów na poszczególne sceny, gdy ogarniam wycbrażnią całość po
ematu - . widzenie świata „Dziadów" (od wyfilozofowanej „jednej 
chwilki" i „iskry" - do gwiazd, od trupÓ\V \Vieźniów i oprawców - po 
ekstazę poetycką i religijną) rośn ie w mojej czytelniczej wyobraźni w 
mdmierną, nieobjętą vvizję jakie;ś komvulsyjnej, wściekłej, tragicznej 
walki. I oto poemat, w którym „akcja" jest nikła ~ uderza siłą dra
matyczną, której równej nie znam". 

To jest właśnie istotą dramatu poetyckiego i sądzę, że tylko dla 
takieg:l rcdzaju pożytecznie będzie zachov ać ową nazwę, którą dziś 
szafujemy w sposób nadmiernie chyba lekkomyśny. Z samego bowiem 
faktu, że dramat jakiś jest pewnego rodzaju metaforą, czy też w swojej 
warstwie stylistycznej utkany jest mataforami - nic specjalnego nie 
:vynika. 

Z tomu: Edwal'd Csato „O Pl'ome
teuszu i ciuchach". Felietony, dy
gresje , polemiki teatralne , ,C?.y
telnik" Warszaw a 1959. 
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