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G A R c I A L o R c A 
Opr. według wstępu St. Brucza do „ Wyboru w ierszy" FG L 

Federico Garcia Lorca urodził s ię 5 czerwca 1899 roku we 
wsi F entevaquer s niedaleko Gre ad ', w rodzinie chłop 
skiej. Lata dziecięce spędził w zagrodzie ojcowskiej , lata chło
pięce w gimnazjum Almerii i liceum Grenady. rv t ym też 
mieście wstąpił Lorca na wydział li teratur i praw a mie 'sco
wego uniwersytetu, g zie jednym z jego profesorów b ł socja
lista Fernando de los Rios, później szy minist er o ' wiaty Re
publiki Hiszpańskiej i protektor pierwszych teatralnych po
czynań Lorki. Studia te, uwieńczone w r. 1923 dyplomem m a
gistra prawa, były dość uryw ane i kapryśne. W murach 
wszechnicy grenadzkiej krystalizował się temperament ar
tystyczny Lorki, który zrazu wahał się między literaturą 
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i muzyką. W owych latach zawiązała się trwała przyjaźń mię
dzy przyszłym znakomitym poetą i znakomitym już wówczas 
kompozytorem Manuelem de Falla, przyjaźń, której Lorca 
zawdzięczał wykształcenie swego smaku muzycznego. Te za
miłowania rozbudziły w nim pasję tropienia po całej Hisz
panii szczątków pieśniowego folkloru, zwłaszcza andaluzyj
skiej copli i petenery. .Jednakż~ literatura wzięła górę ri'ad 
muzyką, co stało się oczywiste wtedy, gdy Lorca wraz z gru
pą uczniów innego swego profesora, znanego historyka sztuki 
Dominguez Berrueta, odbył pierwszą swą wycieczkę po kra
ju. Owocem tej podróży była pierwsza jego książka, cykl 
krótkich impresjonistycznych tekstów, wydany w r. 1918 pod 
tytułem Impresjones y Paisajez (Wrażenia i krajobrazy). 
Będąc jeszcze studentem przeniósł się Lorca na stale do 

Madrytu, skąd jedlrnk jeździł regularnie do Grenady, zrazu 
po to, aby składać egzaminy, a po skończonych studiach po 
to, aby spędzać w mieście, które uważał za swą kolebkę, parę 
letnich tygodni. W Madrycie dostał się Lorca od razu w wir 
różnokierunkowych prądów artystycznych. Tu poznał Salva
dora Dali późniejszą sławę malarstwa surealistvczneao Jose 
Bergamina, z którym aż do zgo.m łączyły go węzły p~zyjaźni 
poetyckiej i ideowej, poetę i essayistę Morenę Vila, reżysera 
Bu1:1uela, twórcę głośnego filmu Pies andaluzyjski, wreszcie 
Gmllerma de Torre, który jest dzisiaj najlepszym znawcą 
i egzegetą poezji, najwierniejszym jego biografem. 

W Madrycie zetknął się Lorca z „utraizmem" - triumfu
jącym wówczas awangardowym ruchem literackim, iberyjską 
odmianą futur yzmu. Gdy w roku 1921 ukazała się jego Libro 
de Poemas (Księga wierszy) utraiści usiłowali dopatrzyć się 
w niej wpływów poetyki utraistycznej. Nie bez słuszności -
Lorca był bowiem wrażliwy na wszystkie prądy współczes
ności. Ale nie był utraistą . 

Następny jego tom, Canciones (Pieśni), ogłoszono w r. 1927. 
W okresie 1924-1927, kiedy Lorca wiele podróżował, wygła
szał odczyty, pisał swe pierwsze dramaty, powstały wiersze, 
które złożyły się na Romancero gitano (Romancero cygań
skie), wydane w r. 1928. Książka ta, najświetniejsze dzieło 
Lorki, wysunęła go na czoło poetów Hiszpanii, przełożona 
z biegiem lat na dwadzieścia języków, zyskała mu sławę 
światową. Po3zczególne utwory z Romancera wróciły do lu
du, z którego wyszły, to znaczy, wyzbywszy się imienia au
tora, stały się częścią dobyt ku ludowej liryki Półwyspu. 
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W r. 1931 ukazał się Poema del Cante Jando, zbiór p1esm 
andaluzyjskich, pisanych w okresie powstania Książki wier
szy. 

W r. 1930 Lorca wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
przejął się twórczością poetów północno-amerykańskich. Plo
nem tej wyprawy były Oda do Walta Whitmana oraz utwory 
zebrane i wydane przez Jose Bergamina w r. 1940 pod tytu
łem Poeta w Nowym Jorku. W drodze powrotnej do Hiszpanii 
zatrzymał się Lorca na Kubie, gdzie pod świeżym wpływem 
poezji Murzynów południowo-amerykańskich napisał poemat 
Son, ogłoszony przez Emilio Ballagosa w „Antologii murzyń
skiej poezji Ameryki Hiszpańskiej". 

W r. 1935 ukazał się Tren żałobny dla Ignacja Sanchez Me
jias, znakomitego toreadora, którego tragiczna śmierć w sier
pniu tegoż roku na arenie Madrytu głęboko wstrząsnęła Lor
ką, jego przyjacielem i admiratorem. Wreszcie, w roku śmier
ci poety, wyszły dwa ostatnie jego zbiory: Primeras Cancio-
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nes Pierwsze p1es111 , pow t a ł e p rz d r . 1927, i Seis Poen1as 
Ga llegos (Sześć pocm a tc-N" galicy jskich). napisanych w narze
czu galicyjskim. 

L ta na · · I sze j płodr ości )0 t. ckie j Lorki p rz pada ją n 
dekadę 1921- 1 31. a więc n o "r d 'k t atury P ·imo de Ri

ery. 
Nurt · społ cz ~e , zrodzo r~. e z r rol cj i paździ n i " OW j . 

przebiega ły E ropę, dociera ł i do zapóź ione · H is zpan ii, 
budząc św iadomość klasov ą j ~ j prole i<:triatu. wzmagając 
tendenc · seperaty sty czną Be skó i : a talo, czyków , po::is ·
caj ąc nadziej e rosną ego w iły obozu republikańskiego . Ge
nerał P r imo de Riv _r , p o..; olany do ładz .' w r. 1923, był na
rzędz iem sam obrm y k a y rządzące · Hiszpan i ą , obszarnicze j 
szlacht i wielka rz m słowej bu rżuazj i. 

P r in o de Ri ra , kt óry żywił śmiesz !'le re en ·je p isar ski 
znęcał się nad młodą literat rą tym bar ziej . że wiedział, iż 
cała jes t po tronie re ublil a ó . I oto w r . 1924, gdy świe 
żo up' eczony d kt ator był u szcz ·tu potęgi , Lorca po\ zi ł 
myś l napisani sztuki , która był by aktem p rote tu p r zeci..; 
i t ni ej ą c mu ustroj wi. Tak po vstała l\'Iariana P in eda , p ierw
sza t r ag dia Lorki, które j bohat erką jes t jed a z na j piękniej 
sz h os taci dzieJÓW Hi zpa 1ii. 

O trze poli yczne sztuki było zb t w ' raźn ie s ierowane 
p r zeciw , s traż ikom 1 gal o i" Alfonsa XIII , aby k tór rkol
w iek dy rek tor teat ru ośmielił i ę ją wystawić. Dopiero w r . 
1927 zdob ·la ię na to aktorka mad rycka Małgorzata Xirgu. 
M adryt republik ński i postę ow 1 zgo ował Marianie Pine
dzie sukces , który był w r ów ej m·erze manifestacją poli
tyczną , jak ;vyrazem uzna ia dla Io rów p oet yckich sztuk·. 

Lorca napisał jeszcze dz'ewięć sztuk, z których w 'mienić 
należy: „Cudowną szewcową" 1930 , „Krwawe gody" (1933), 
„Yermę" (1934 , „Pannę Rositę, czyli język kwiatów" (1935) 
„Dom Bernar dy Alba" (1936) or az wydane pośmiertnie i do
tąd nie w ystawia 1 w Eu ropie „Niech tak przejdzie pięć lat" 
i „El P ublico". 

Lorca odświeżył t eatr hiszpar1sk i przenosząc jego problema
tykę ze świ:::i.ta mitologii szlachecki j w r ealne życie ludu ; 
cz1niąc, _w p~zeciwieństwie do pisarzy Zło ego Wieku, pod
m10tem Jego l postacią centralną kobie tę , istotę upośledzoną 
i bierną· od awiaj ąc jego formę przez plecenie do sw ych 
sztuk pieśni , romansów i humor stycz ych kupletów. Czer 
piąc inspirac · ę z farsy średniowiecznej, r apsodu kastylskie -
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go i tzw. autosacramentales, Lorca stworzył swoisty stop, któ
r . Rafael Alberti nazwał „dramatyczną romanc<:i. ". 

Ostatnie lata sw ego życia poświęcił Lorca niemal wyłą.cz
nie scenie - nie tylko jako dramaturg, ale i jako p ropaga
tor teatru ludowego. W r . 1931, po powrocie z Ameryki Lor
ca dzięki poparciu ministra oświat Republiki a swego sta
rego mistrza z Grenady, Fernanda de los Rios, założył stu
dencki teatr objazdowy la Barraca, który przez dłużs z ' czas 
obwoził po ·wsiach hiszpańskich klasyczne dzieła Lope d 
Vegi (Owcze źródło), Calderona Życie snem) i intermedia 
Cervantesa. Lorca interesował się również t eatrem lalek , 
dla którego napisał cykl krótkich . ztuk m. in .. Retablillo d 
don Cristobal", graną w czasie wo jny domowej w Wal nc ji 
i Madrycie. W r. 19~. 3 Lorca raz z ze polem Małgorzat ~ · 
Xirgu wyjechał do Ameryki Południowej , gdzi . przedsta 
wienia „Krwawych godów" i odczyt.1 jego święciły p rawdzi
we triumfy, Lorca był tam witany jako ,.ambasador kultury 
hiszpańskiej" . 
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Jako obywatel młodej Republiki Hiszpańskiej Lorca ko
rzystał z każdej okazji, aby uwydatnić swą postawę antyfa
szysty i demokraty. W r. 1933 znajdujemy jego podpis pod 
manifestem grupy pisarzy „Październik'', ogłoszonym w 
obronie ofiar hitlerowskich więzień i obozów. W okresie 
tzw. czarnego dwulecia 1934-1935 (rządy prawicowe Ler
roux) Lorca był przedmiotem zaciekłych napaści faszyzują
cych reakcjonistów, zwłaszcza po premierze „Yermy", któ
rej wystawienie zbiegło się z krwawym uśmierceniem pow
stania górników asturyjskich. W r. 1935 podpisuje antyfa
szystowską odezwę ogłoszoną w Barcelonie przez kataloń
ską inteligencję postępową. Po zwycięstwie Frontu Ludo
wego organizuje wespół z Jose Bergaminem, Rafaelem Al
berti i Marią Teresą Leon madrycki Związek Inteligencji 
Antyfaszystowskiej . 

19 sierpnia 1936 r. Federico Garcia Lorca został rozstrze
lany przez żandarmerię faszystowską we wsi Vilnar pod 
Grenadą. 
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STEFANIA CIESIELSKA-BORKOWSKA 

Federico .Garcia Lorca jako poeta dra
matyczny na tle teatru .hiszpańskiego 
Żaden naród nie wypowiedział się w dziedzinie teatru no

woczesnego tak wcześnie. tak indvwidualnie i tak różnorod-
nie jak Hiszpanie. · · 

T2k wcześnie, boć przecież niezwykłe dzieło dramatyczne 
hiszpańskie Ce 1 e s ty n a wyprzedziło Szekspira, a francu
ska tragedia klas f czna wieku XVII czerpała już pełną dło
nią z większych i mniejszych dramaturgów hiszpańskich. 
Lope de Vega, Guillen de Castro byli wzorami i więcej: 
źródłem bezpośrednim dla wielkiego Corneille'a i Moliera. 
Lope de Vega i Calderon wyprzedzili o dwa wieki roman
tyzm eur opejski. Całego nieomal Victora Hugo odnajdujemy 
w komedii hiszpańskiej „c ap a y espada". Co gorsza, 
ckliwy dialog romantyczny fra ncuski zajął miejsce jędrnego, 
pełnego temperamentu dialogu hiszpańskiego. Nawet potęż
ny Faust Goethego miał poniekąd poprzednika w cieka
wym E 1 mag i co prod i g i o s o (Czarnoksiężnik) Calde
rona. 

Teatr hiszpański przemawiał silnie i indywidualnie do mas 
ludowych. Jak zwierciadło wklę.:;łe, odbija on ówczesne ży
cie hiszpaflskie i jego nastroje. Cnoty i zbrodnie wychodzą 
wyolbrzymione, stają się przeżyciem nie autora lecz narodu 
o gorącym temperamencie, a lubiącego widzieć siebie na sce
nie. I forma sztuki dramatycznej w Hiszpanii jest niezwykle 
bogata. Rozmaitość wiersza zależna jest od zmian natury 
uczuciowej. Lope de Vega w swej rewolucyjnej na owe cza
sy poetyce E 1 a r t e n u e v o d e h a c e r c o m e d i a s e n 
est e tie mp o (Nowa sztuka pisania komedii), zaleca uży
wania innych form wierszowych w opowiadaniach, innych 
w monologach, odmiennych w skargach, a znów innych w 
deklaracjach miłosnych. To samo w zakresie gatunków dra
matycznych. Nie obejmuje wszystkiego „c om e di a". Ry
walizuje z nią czysto hiszpański dramat liturgiczny „a u t o 

111 a c r a m e n t a l", któremu nie dorównywuje ani francuskie 
m y s t e r e s, ani F a s t n a c h t s s p i e I e Hansa Sachsa, 
uchodzące za arcydzieła w swoim rodzaju. Wśród innych 
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licznych form wyróżniają się „e n trem eses", .fraszki sce
niczne doprowadzone do szczytu doskom1Jości przez Cervan
tesa. 
Właściwym twórcą teatru hiszpańskiego jest zresztą nie 

ten i ów autor dramatyczny, lecz cały naród. W jego treści 
wyraża się to, co on przeżywa najgłębiej i bezpośrednio. 
Stąd te zdumiewające często motywy, myśli i tematy, które 
zjawiają się wszędzie indziej o wiele później, choćby np. 
bunt chłopski w Fu en t c o v ej u n a (Owcze źródło) u Lo
pe de Vegi. 

Od świetnego rozkwitu teatru hiszpańskiego w wieku 
XVI!, teatru, który rozporządzał już doskonale wykształ
conym językiem, a nowoczesność akcji zawdzięczał zerwa
niu z tradycją starożytną - do wieku XX, w którym utwo
ry dramatyczne Federica Garcia Lorki zajmują poczesne 
miejsce w literaturze, prowadzi długa i różnolita linia roz
wojowa. 

W wieku XVI! są cztery reprezentacyjne nazwiska ko
medii" hiszpańskiej, cztery indywidualności, niby cztery 
ogniska twórcze, promieniujące na współczesność i przyszłe 
pokolenia, dynamiczny Lope de Vega 1) Alarcón 2), pełen 
pogardy dla tłumu i sławy, twórca Don Juana - Tirso de 
Molina 3) i refleksyjny Calderón de la Barca 4), ojciec dra
matu romantycznego. 

W późniejszym okresie teatr zwolna traci charakter ludo
wy, tak silnie zaznaczony u Lope de Vegi. Z dekadencji wie
ku XVIII, której przyczyną było niewolnicze poddanie się 
wpływom francuskim, ratuje teatr hiszpański Mor at i n 5), 
potem przeżywa on triumf romantyzmu z Z o r i 11 ą 6) na 
czele, melodramat i dramat historyczny, dochodzące po tej 
linii do wieku XX. Tu występują E c h e g a r a y 7), G a 1-
d ós 8), którzy pojmują teatr nie jako grę charakterów jak 
starożytni, nie jako splot s ·tuacji i konfliktów jak roman
tycy, lecz jako grę idei. 

Kontynuatorem Galdosa co do bogactwa pomysłów i płod
ności stał się B e n a v e n t e 9), który w swej działalności 
dramatycznej godzi wpływy francuskie Becque'a, Betaille'a, 
Bernsteina i włoskie (d' Annunzio, Pirandello), a może nawet 
s~ylem przypomina dramatyczne kreacje Północy. Pełni hu
moru i radości życia bracia Quintero 10) z Sewilli wnoszą 
do teatru hiszpańskiego element optymizmu. Jakże inaczej 
brzmi dewiza jednego z ich bohaterów: „Cieszmy się, żeśmy 
się urodzili" w zestawieniu z kalderonowskim stwierdze-
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niem pełnym goryczy: „Największym grzechem człowieka 
jest to, iż się urodził". 

Andaluzja jest albo namiętnie wesoła, albo dumnie tragi
czna. Typowe to hiszpańskie kontrasty .. Jej tragizm wynika 
ze stosunków społecznych, które tam specjalnie układały się 
niepomyślnie. Bracia Quintero, których działalność literacka 
przypada szczęśliwie na niezwykły okres 25-letniego poko
ju w H~szpanii, umieli uchwycić nastrój żywy, beztroski, nie
frasobliwy, będący jedną struną duszy andaluzyjskiej. 

Teatr poetyczny, który reprezentuje przede wszystkim Fe
derico Garcia L o r c a, pozostaje w ścisłym związku z falą 
po~zj.i, jaka ob~ęła piśmiennictwo hiszpańskie w pierwszych 
dziesiątkach wieku XX. Po latach panowania prozy filozo
ficznej, esseju, będącego wyrazem rozważań nad droc1ami 
i moż_l_iwościami rekonstrukcji kulturalnej i społecznet Hi
szpanu po roku 1898, wielkiej klęsce spowodowanej utratą 
kolonii amerykańskich, nastąpił re n es a n s po e z j i. 
okres. mode:nizmu. Ruben Dar i o 11), Mar qui n a 12), 
Francisco V i 11 a e s p e s a 13) Don Ramón del V a 11 e I n
c 1 a n 14). oto etap~, prowadzące do trzech dzieł dramatycz
nyc~, .ktore ~ą epizo?ami wysokiej miary twórczości poe
tyckiej Federica Garcia Lorki. 

Kiedy Valle - Inclan, będący w ciągłym kontakcie ze sce
ną, dał_ się w końcu namówić i począł pisać sztuki teatralne, 
dla ktorych sam stworzył termin „e s pe r p e n to s" (stra
szydła), wzbogacił teatr hiszpański kilkoma utworami nie
zwykle oryginalnymi. Wśród nich najmocniejszy jest „R o
m a n _c e .de _lob es '.' (Romanca o wilkach), uważa się jed
~ak, ze _si~ me nadaje na scenę. To zresztą często opinia 
i los i:ajtęzszych sztuk teatralnych do czasu, aż ktoś znajdzie 
dla mch odpowiedni klimat i oprawę. 

Dwaj ~rc:cia M a c h a d o 15), wielki poeta Antonio, zmar
ły po WOJme 1936 r. na obczyźnie i Manuel niedawno zmar
ły w Madrycie, są bezpośrednimi poprzednikami Lorki. Zwła
szcz~ ~anuel I?ie~ca Andaluzji. Obaj jednak są raczej poe
~aI?i lirycznymi mz dramaturgami, ich natchnienia płyną ze 
zrodeł czystej poezji. 

W ~kres.ie niepewności i rozprzężenia, jakie przeżywa Hi
szpar:ia i:rnmo pozorną neutralność w pierwszej wojnie świa
towej, me zaznaczył się w niej tak silnie ów dualizm fran
cu~ki, gdzi~ 'teatr awangardy, eksperymentalny, laborato
ryjny przenikał powoli do sceny teatrów rozrywkowych 
przeznaczonych dla mas a obliczonych na pełne widowni~ 
1 pełne kasy. Panuje tu raczej pewna dezorientacja i deka-
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dencja spowodowana nadmiernym powodzeniem k ina. Ono 
bowiem obok corridy (tzw. walka byków), stało się ulu
bionym widowiskiem mas. 

Teatr awangardowy w Hiszpanii, świątynię prawdziwej 
sztuki, reprezentował Gregorio Martinez S i e r r a 16), któ
rego utwory weszły w repertuar Komedii Francuskiej w Pa
ryżu . Wojna domowa zapędziła go jednak do Ameryki, skąd 
już nie wrócił . Podobny los spotkał parę wielkich aktorów 
hiszpańskich: Margaritę Xirgu, odtwórczynię teatru Lorki -
co już wystarczyło, by ją potępił rząd antyrepublikański. 
Wyjechała do Ameryki Południowej i tam umarła, a jej 
partner Enrique Borras pozostał na żołdzie Franca. 

Podobnie jak teatr hiszpański rozproszony po całym świe
cie wroga wolności polityka pozbawiła warunków normal
nego rozwoju, w sercu Hiszpanii, w Grenadzie, zamordowa
no wielkiego poetę Młodej Hiszpanii, uosobienie nowego ryt
mu życia, Federico Garcia Lorkę. Stanowisko jego w teatrze 
ma swoisty charakter. Reprezentuje on najświeższe prądy 
reformatorskie, dążenie do odnowienia sceny, do przewar
tościowania świata, widocznie już w „e spe r pe n to s" 
Valle- lnclana. W pierwszych utworach scenicznych przesz
czepia Lorca do teatru momenty liryczne. Równocześnie sta
ra się odnowić i ożywić folklor andaluzyjski. Sięga jednak 
do tradycji rodzinnych stron i sztuki ludowej nie dla efektu 
czy osiągnięcia sławy poety regionalnego. Poprzez gloryfi
kację Andaluzji, jej zwyczajów, obyczajów i wierzeń umie 
dojść do sensu ogólna-ludzkiego i głębszych zagadnień. 

Jego trzy ostatnie najlepsze dramaty, wykazujące coraz 
większą dojrzałość: Kr w a we gody (Bodas de sangre), 
Y e r m a i D o m B e r n a r d y A 1 b y (la casa de Bernarda 
Alba) dziwnie niepokojące i ory6inalne w wyborze tematów, 
prowadzą do początków sztuki. Niegdyś przecież u jej ko
lebki wiązały się harmonijnie muzyka, śpiew i poezja, ma
jąc równy udział w akcji widowisk. Później nastąpił podział 
sztuki na rodzaje literackie i zacieśnienie ram. Pierwotnie 
teatr używał wszelkich środków by wzruszać, zachwycać, 
czarować. Przeznaczony dla mas ludowych, żądnych zabawy, 
trafiał do nich poprzez zmysły i serce bardziej niż poprzez 
inteligencję. Niemniej jednak i tę kształcił i rozwijał. 

Lorca w swych dramatach na powrót zespala świadomie 
różnorodne elementy. Łączy tradycje folkloru z techniką 
operową, wprowadza niezwykłe efekty sceniczne wśród ryt
mów tanecznych i dźwięków muzyki. Wypowiedzi chóralne 
w związku z akcją mają charakter kupletów wodewilowych. 

108 

Wstawki liryczne są ogniwami całości. Na pierwszy p1~n 
występuje wartość estetyczna i piękno w przeprowadzaniu 
pomysłów, harmonia w doborze środków artystycznych. Je
go sztuki są przede wszystkim pięknymi widowiskami. Znaj
dują w nich również wydźwięk poglądy społeczne poety, 
przez które popadł w konflikt z gu ar di a ci v i 1 co przy
płacił życiem. 

O ile irracjonalne elementy stwarzają atmosferę specy
ficznie hiszpańską o tyle w charakterach i rozwoju akcji nie 
ma nic wyłącznie iberyjskiego. Bardzo wiele w ty~h dra~a
tach fantazji i polotu prawdziwego poety, natomiast dzia
łające osoby są tworami niezupełnie jeszcze skrystalizo.w~
nymi, o surowej miejscami brutalności, co stąd pochodzi,. ze 
sam autor w chwili tworzenia nie był dojrzałym człowie
kiem, był artystą w stadium coraz to wyższego rozwoju. 
I dlatego porównanie ważności tych utworów z C h ł op a
m i Reymonta wydaje mi się niewłaściwe, za to bardzo po
krewne są naszym dziełom dram:itycznym z okresu Młodej 
P olski. 

We wszystkich trzech utworach dominującym tematem 
jest tragedia kobiety. W „Krwawych godach" to traged!~ 
matki o przewrażliwionej intuicji. Przeczuwa ona przyszłosc 
i przeżywa dramat duchowy, zanim rzeczywistość dała doń 
powody. „Yerma" to tragedia kobiety bezdzietnej, nie zro
zumianej przez mężczyznę. „Dom Bernardy Alba" to znów 
konflikt w życiu kobiety między bezkompromisowym pury
tanizmem a niepokonanym głosem namiętności, gdzie zwy
ciężający w końcu zew krwi staje się jej zagładą. 

„Krwawe gody" (1933) są tragedią przeznaczenia, któ.ra 
wykazuje pewne pokrewieństwo z twórczością Johna M1l
lingtona Synge, a swą ludowością przypomina komedie Lo
pe de Vegi. Jest to poemat dramatyczny o intensywnym 
wkładzie liryzmu, na tle przyrody leśnej wciągniętej w ak
cję, której punkt kulminacyjny stanowi scena księżyca 
młodego drwala. 

Od pierwszej sceny aż do katastrofy snuje się w „Krwa
wych godach" zapowiedź nieuchronnego nieszczęśc.ia płyną~ 
cego z jakiegoś przeklętego fatum, jakie łączy rodzinę matki 
i syna z rodziną Feliksów. Nastrój ten potęgują strofy zło
wieszcze, śpiewane dziecku do snu: 

,.Czy słyszałaś nocą tętent konia"? ... 
Fatalizm tkwiący w umysłowości ludu hiszpańskiego, 

przekonanie, że wszystko obraca się na złe, skoro taki los: 
Jest więc tu coś niepokojącego i w ludziach, i w przyrodzie, 
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która bierze udział w ich smutku. Najzwyklejsze słowa na 
bierają mistycznego znaczenia. 

Leonard to namiętny czarny charakter; tak patrzy, „jak 
gdyby sztylet miał w każdym oku". Łączy go jakaś tajem
nica z Narzeczoną innego, tajemnica rzucająca cień na jego 
życie, na wesele pięknie lecz smutno przedstawione, gdy: 

„Rosą chłodną płacze 
poranek przeczysty ... " 

Złowróżebne stają się najzwyczajniejsze rzeczy, wszystko 
prowadzi do akordu końcowego, Góruje misterium; logika 
postanowień ludzkich musi ustąpić przed logiką przezna
czenia . 

I dziwna staje s ię koncepcja poety: śmierć rozwiązuje dra
mat duchowy matki. W jej jażni gromadziły się zbyt długo 
siły nie mające ujścia , próżno uderzała wolą o niebo obojęt
ne i milczące . Toteż niesamowity spokój opanowuje ją 
z chwilą, gdy „stało się" gdy obaj rywale wracają pojed
nani przez śmierć. Mówi: 

„Mój syn to już tylko naręcze zwiędłych kwiatów, 
mój syn to głos posępny za dalekimi górami. Będę zu
pełnie spokojna. Wszyscy moi już umarli. Odtąd nie 
będę się budzić z trwogi. Będę spać bez obawy, gdy 
o północy huknie strzał, gdy nóż w ciemności zabłyś
nie. Inne matki będą wyglądały oknem, deszcz będzie 
smagał ich twarze, a one wciąż będą wypatrywać, czv 
syn nie wraca. A ja już nie. Mój sen będzie zimnym 
gołębiem z kości słoniowej zanoszącym kamelie za 
kraty cmentarza. Cmentarza? - Nie posłania w ziemi. 
która go przygarnęła i ukołysała do snu wiecznego". 

Jest zbyt dumna, aby ból swój pokazywać na zewnątrz. 
Cierpi z całą świadomością ogromu i bez nadziei nieszczę
ścia: ,,Jak strasznie patrzeć, jak płynie krew własnych dzie

ci. J edna chwila i nic z tego, co nas kosztowało tyle 
lat życia". 
.,.Jaka ja biedna. Kobieta, która nie może już do serca 
przytulić własnego dziecka". 

Ale panuje n d sobą: 
„Muszę być spokojna. Przyjdą sąsiadki, nie chcę, aby 
widziały moją nędzę". 

Zna prawo życia i obojętność ludzką na cudze cierpienie: 
„Bo gdy umarli odchodzą na zawsze, żywi muszą za
milknąć. Dla wszystkich śmierć tamtych jest rzeczą 
zwykłą, mają prawo nie rozumieć i osądzać tych, co 
pozostali". · 
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Zamiast bluźnić , złorzeczyć Bogu i ludziom Matka wyra
ża w końcu swą wielkość i piękno wewnętrzne w następu- · 
jących prostych a mocnych słowach: 

„Błogosławione niech będą łany pszeniczne, bo pod 
nimi spoczywają moi synowie. 
Błogosławiony niech bę'izie deszcz, który obmywa 
twarze zmarłvch. 
Błogosławiony niech będzie Bóg, który położ. na 
wszystkich pokotem na wieczne spoczywanie". 

Nie wiem, czy w literaturze światowej jest dużo p )Staci 
matek, które można by postawić obok tego kapitalnego typu 
Matki, wieśniaczki andaluzyjskiej, ujętego tak prawdziwi 
i z przedziwną znajomością psychologii przez młodego poetę. 
W każdym razie w literaturze hiszpańskiej jest to zjawisko 
niezwykłe, bo nawet wielki Lope de Vega nie wprowadza 
kobiety starszej, matki, do żadnej ze swych komedii, chociaż 
ilość ich przedstawia tak zawrotną cyfrę. 
Określa się temat „Krwawych godów " jako walkę między 

małżeństwem z rozsądku a małżeństwem z miłości. Ale pod
kreślić trzeba w ysoce etyczne postawienie zagadnienia 
u Lorki. Uosabia je Narzeczona, która walczy z namiętno 
ścią , nie ulega jej i może śmiało powiedzieć Matce: 

„Zejdę do grobu czysta. Twój syn był moim wybawie
niem. Ale ręka tamtego porwała mnie jak morska fala 
od brzegu". 

„Yerma" - bohaterka drugiej tragedii Lorki jest młodą 
wieśniaczką, żoną Jana od pięciu lat - i nie ma dzieci. Bun
t uje s i ę, cierpi jednak bez jęku, w samotności. bo honor jed 
nak nie pozwala jej niszczyć spokoju rodzinnego, Nie ule
gnie pokusie ucieczki z innym, chce być matką dziecięcia Ja
na. Usiłuje przemóc los, używa do tego wszelkich sposobów, 
odbywa pielgrzymki. W I scenie bohaterka budzi się ze snu. 
w którym nieznany pasterz przyniósł jej dziecko, Jan zbie
ra się właśnie do pracy. Wśród rozmowy codziennej, obo
jętnej, wyrywa się z ust żony skarga: „Nie mamy dzieci, Ja
nie". Skarga ta zaciąży na całej dalszej akcji, niby zmora, 
stanie się coraz . bardziej natrętna aż do tragicznego rozwią
zania. Bo gdy Jan w końcu mówi, że mu jest wszystko jed
no, że lepiej nie mieć dziecka, żona go zabije z rozpaczy .. . 

W dramacie „Yerma" architektonika sztuki jest może 
zręczniejsza niż w ,Krwawych godach", ale za to posiada 
mniejsze bogactwo motywów artvstycznych. Tragedia bo
haterki potężna choć elementarna a nawet trochę zwierzę
ca, łączy się z problemem honoru. który występuje tu w in-
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hej tonacji niż zazwyczaj w literaturze h1szpar1skiej: kobie
ta cierpi, ale honor nie pozwala jej zdradzić męża. Akcja 
jest niezmiernie prosta: tragizm sytuacji wyraża się przy 
pomocy niewielkiej ilości środków artystycznych. Potęguje 
się od chwili wypowiedzenia tych kilku na pozór mało zna
cznych, wyżej przytoczonych słów. Yerma rozpacza nad so
bą, ale równocześnie sobą gardzi. Później pogardę przenosi 
. na męża. Ta zmiana orientacji prowadzi logicznie do tra
gicznego epilogu. 

Do cryginalności sztuki przyczynia się niewątpliwie i pro
sty chłopski język. 

Jeszcze większą wstrzemiężliwość w rozbudowie środków 
artystycznych okazał Lorca zupełnie świadomie w ostatn~m 
„dramacie kobiet z hiszpańskiej wsi", napisanym na mie
siąc przed śmiercią w r. 1936. Przewieziono go potajemnie 
w rękopisie do Ameryki i wystawiono w r. 1945 w Buenos 
Aires w teatrze Avenida: „Dom Bernardy Alba", z Marga
ritą Xirgu jako odtwórczynią głównej roli. 

Sam Lorca mówi, że skreślił w tej sztuce dużo romanc 
i cancon, chcąc, by dzieło jego „miało surowość i prostotę" 
W ten sposób starał się wzmocnić jego dynamizm. 
Łączy tu problem freudowski z atmosferą kraju połud

niowego i katolickiego. Okazuje się, że wbrew pozorom i ry
gorystycznym normom, jakie za wszelką cenę chce utrzymać 
w swym domu zła matka - Bernarda, silniejsze jest władz
two krwi i to właśnie prowadzi do katastrofy. 

Terenem akcji jest dom samotnych kobiet, matka, jej pięć 
brzydkich córek, z których najmłodsza Adela ma 20 lat. 
Matka zamyka córki w domu i pilnuje je z pomocą dwu 
starych służących, uważając, że na sto mil nie ma mężczyz
ny, który by ich był godny. Dom Bernardy to istny klasztor. 
Ale wszystkie jego mieszkanki, nawet 80-letnia obłąkana 
babka, marzą o miłości. Toteż gdy zjawia się wśród nich 
piękny 24-letni młodzieniec Pepe el Romano, sztuczna rów
nowaga domu zaczyna się chwiać. 

Wybór Pepe częściowo przez jego chciwość, częściowo 
z woli matki pada na najstarszą 39-letnią córkę Angustias, 
która ma posag po pierwszym mężu Bernardy. Wtedy za
czyna się wrzenie: „Urodzić się kobietą to jak kara za grze
chy" - mówi młodziutka Adela i postanawia wyłamać się 
z rygoru otoczenia, z rygoru obowiązującego w całej wsi, 
gdzie za uchybienie czci kobiecej grozi śmierć. Stara służą
ca ostrzega Bernardę, aby dała córkom większą wolność, bo 
w jej domu dzieje się „wielka rzecz", która się źle skończy. 

112 

Ale matka załatwia sprawę po swojemu. Zaczaiwszy się w 
nocy, strzela do młodzieńca, który jednak ucieka bez szwan
ku. Mimo to Bernarda oznajmia córkom, że Pepe nie żyje. 
Wówczas Adela wiesza się w swym pokoju. Niesamowita 
matka nie reaguje na to żadnym odruchem ludzkości, żąda 
tylko ciszy. O to jej wyłącznie idzie, by wszystko świadczy
ło wobec ludzi, że Adela umarła dziewicą . 

Dramat ten jest oryginalny w pomyśle i śmiały jako kry
tyka ważnego odcinka zagadnień społecznych. Pomysł nieco 
przejaskrawiony w swej drastyczności, zbliża się może do 
tematów poruszanych u nas w okresie tzw. przybyszew
szczyzny, ale rozpatrywany w innym klimacie i innych wa
runkach społecznych dałby zapewne inne rozwiązanie. 

Lorca poddaje ostrej krytyce zakłamany purytanizm, chcą
cy pogodzić gorącą krew Południa z nakazami obyczaju i re
ligii. Problem ten nie może jednak uchodzić za wyłącznie 
hiszpański; przedstawiony konflikt należy do dziedziny zja
wisk ogólna-ludzkich. 
Bujność młodzieńcza nie pozwala poecie na spokojniejszą 

wypowiedź. Pociągał go temat psychologiczny gry instynk
tów i fatalizmu, tajemniczość tej gry, którą stara się oddać 
w sposób oryginalny, nie wprowadzając np. wcale na scenę 
tego, kto jest mimowolnym s p i r i t u s m o v e n s całej 
akcji. 

* 
Przez śmierć tragiczną, niezasłużoną i nieusprawiedliwio-

ną stał się Federico Garcia Lorca bliski sercu swoich współ
czesnych. Jest dziś autorem modnym. Jego sława teatralna 
opiera się raczej na harmonii, jaką wydobywa przy pomocy 
różnorodnych elementów, niż na stworzonych postaciach, 
często pozbawionych zwartej charakterystyki. 

Lorca jest przede wszystkim twórcą o niezwykłym polo
cie, wznoszącym się ku pięknu na skrzydłach fantazji i ma
rzenia, skrzydłach kruchych prawdziwego poety. W dziedzi
nie teatru zabłysnął wśród mroków dyktatury iberyjskiej 
jak robaczek świętojański, którego światło zgasło przed
wcześnie. 

N o T y 

1) Lope de Vega (1562-1635), poeta i dramatopisarz, 
twórca hiszpańskiego teatru narodowego, napisał przeszło 
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1800 utworów scenicznych. W Polsce grano „Owcze źródło", 
„Pies ogrodnika", „Dziewczyna z dzbanem" i inne. 

2) Juan Ruiz de A 1 arc ó n y Mendora (1581-1639), dra
matopisarz. Najznakomitszym jego dziełem jest „Tkacz z Se
gowii". W Polsce grano komedię „Podejrzana prawda". 

3) T i r s o d e M o 1 i n a (właściwe nazwisko Gabriel Tel
lez), dramatopisarz, autor około 400 utworów scenicznych. 
W Polsce grano jego „Zielonego Gila" w adaptacji Tuwima. 

4) Pedro Ca 1 der o n de la Barca (1600--=-1681), najwybit
niejszy dramatopisarz hiszpaóski. Napisał przeszło 200 utwo
rów scenicznych. W Polsce grano m. in. „Księcia Niezłom
nego" w przekładzie .J. Słowackiego, Życie snem" i „Alka
da z Zalamei". 

5) Leonardo Fernandez de M or at i n (1760--1828), drama
topisarz. Autor szeregu komedii wzorowanych na Molierze. 

6) Jose z or i 11 a (1817-1898), poeta i dramatopisarz. Je
go najbardziej znany utwór „Don Juan Tenorio" był także 
grany w Polsce. 

7) Jose Eche gar a y (1832-1916), dramatopisarz, lau
reat nagrody Nobla . . Jego „Wielki Galeoto" był także grany 
w Polsce. 

8) Benito P c re z Ga 1 do s (1845-1920) , dziennikarz 
i poeta, bardziej znany jako autor powieści historycznych , 
niż jako dramatopisarz. 

9) Jacinto Be n ave n te (1866-1954), dramatopisarz, lau
r--at nagrody Nobla . W Polsce grano jego „Niekochaną" 
i „Krąg interesów". 

10) Serafin (1871-1944) i Joaquin (1873-1938) A 1 var ez 
Qui n t e ro, bracia tworzący spółkę dramatopisarską. 

11) Felix Ruben Dar i o (1867-1916), poeta hiszpańsko
amerykański. 

12) Eduardo Mar qui n a (1879- ), poeta i dramato-
pisarz, autor szeregu dramatów ludowo-historycznych. 

13) Francisco V i 11 a e s p e s a (1877- ). poeta i dra-
matopisarz neoromantyczny. 

14) Ramón del V a 11 e - I n c 1 a n (1869-1936), poeta i dra
matopisarz, przedstawiciel symbolizmu w poezji i teatrze. 

15) Antonio (1875-1930) i Manuel (1874-1947) Mach ad ó, 
poeci antyfaszyści. 

16) Gregorio Mor t i nez Sierr a (1881-1947), pisarz. 
wydawca i dyrektor teatru. 
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Utwory sceniczne FGL 
EL Maiefkio de la mariposa 
kom. 2 a. nap. 1919 
t wy t. Madrid, T. Eslava 1920 

• 
T r agicomedia de Don Cristobal 'Y la sena Rosit a 
farsa 6 ob. nap. 1925 
I wyst. Madrid, T. de la Zarzuela 1937 

• 
Mariana Pineda 
romanca ludowa w 3 cz. nap. 1925 
I wyst. Barcelona, T. Goya VI, 192.7 
Przekład polski: 
1) Zofia Szleycn, Warszawa 1950 
2 Z. Bieńkowski (niedrukowany 

• 
EL Pa.seo de Buster Keaton; Quimera; La DonceLla; E Ma-
rinera y el estudiante 

skecze nap. 1928 
Prze kł. poi. T. Wróblewska p.t. „Mały Teatr". Dialog 1961 

Nr 1. 

La Zapatera prodigiosa 
farsa 2 a. nao. 1926 

• 
I wyst. Madrid, T. Espanol 1930 
Przekł. pol. J. Chodacki p.t. „Czarująca szewcowa" (nie

drukowany) 

• 
Arnot de don PerLimpl.in con Belisa en so jardin 
Alleluja erotyczne 4 o. 
I wyst. 1933 . , , 
Przekł. pol. T. Jakubowicz i A. Leonhard p.t. „M1łosc don 

Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie". „Dialog" 19-57 Nr 3 
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.RetabliLlo de don Cristobal 
farsa dla marionetek 1 a. nap. 1931 
I wyst. Madrid 1935 T. La Turumba 
Przekł. pol. Z. Szleyen p. t. „Szopka don Christo bala" (ni -

drukowany) 

• 
A.si que pasen cinco anos 
legenda 3 a. 
nap. ok. 1931 (nie grana) 

Bodas de sangre 
trag. 3 a. 

• 
I wyst. Madrid, T. Beatriz 8.III.1933 
Przekład poi.: 
1) J. Winczakiewicz p.t. „Krwawe wesele" (niedrukowany) 
2) l\II. Jastrun p.t. „Krwawe gody" (niedrukowany) 

• 
Yerma 
poemat tragiczny 3 a. nap. 1933 
I wyst. Madrid T. Espanol 29.XII.1934 
Przekł. poi.: Z. Szleyen, Warszawa 1951 
(w tomie „Wiersze i dramaty') 

• 
Dona Ros'ita la soltera o el lenguaje de las flores 
poemat grenadyjski, nap. 1934 
I wyst. Barcelona, T. Principal Pałace 13.XII.1935 
Przekł. pol.: Z. Szleyen p.t. „Panna Rosita czyli mowa 

kwiatów" 
Warszawa 1951 (w tomie „Wiersze i Dramaty") 

La Casa de Bernarda Alba 
dramat 3 a., nap. 1936 

• 
1 .wyst. Buenos Aires, T. Avenida 8.III.1945 
Przekł. pol.: J. Winczakiewicz p.t. „Dom Bernardy Alba" 
(niedrukowany) 

• 
'El Publico 
dramat (nie grany) . 
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1. Romanse cygańskie. Przekład 
Jerzego Ficowskiego, Warszawa 1949. 

2. Mariana Pineda. Tłumaczenie i 
adaptacja Zofii Szleyen. Warszawa 
1950 . 

3. Wybór wierszy. Spolszczył Wło
dzimierz Słobodnik. Warszawa 1950. 

4. Wiersze i dramaty. Przekład Zo
fii Szleyen. Warszawa 1951 (m. in. 
Yerma i Panna Rosita). 

5. Poezje wybrane. Wybór opraco
wał i przełożył Jerzy Ficowski. 
Ws,tępem opatrzył Stanisław Zem
brzuski. PIW. Warszawa 1958. -

K. Gruszczyński - Odrodzenie, 
1947 Nr 44. 

J. Iwaszkiewicz (Elevter) - Nowi
ny Literackie, 1947. 

z. Bieńkowski - Odrodzenie, 1948 

Nr 31. 

E. Rustanowicz - Przemiany, 1957 

Nr 16. 

„Łódź teatralna'', 1948/49 Nr 1. 

„Listy z teaitru'', 1948 Nr 21. 

„Listy Teatru Polskiego" Nr 19 i 55 

„Kronika PTS", 1955 Nr 4. 

Utwory 
FGL 

w ięz:yku 
polskim 

Wainieisz:e 
artykuły 

oFGL 
w ięz:yku 

polskim 
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Utwory FGL 
na scenach porlskich 

KRWAWE GODY 
1. Warszawa - Państwowy Teatr Wojska Polskiego w Ło-

dzi, Teatr Placówka 1948/ 1949 
Przekład - M. Jastrun 
Reżvseria - J. Wyszomirski 
Scenografia - Z. Strzelecki 
Muz ka - W. Lutosławski 

ll8 . 

2. Białystok, Teatr im. 
Przekład 
Reży eria 
Scenografia 
tluzyka 

1. Węgierki 17.11.1 962 
- M. Jastrun 
- J. Zegalski 
- T. Ponińska 
- M. Święcicki 

DOM BERNARDY ALBA 
1. Łódź, P. Teatr Wojska Polskiego Teatr . Melod am", 

Warsztat P W.::>T 10.VI.1949 r. 
Przekład - J . Winczakiewicz 
Reżyseria - J. Wyszomirski 

2. Wrocl w, P. Teat ry Dram atyczne 19.1.1955 r . 
Przekład - J. Winczakiewicz 
~eż. i scenogr. - Uk leja 

3. Kraków, P. Teatr Sta ry, 1955/ 56 
Przekład - J. Winczakiewicz 
Reżyseria - H. Gallowa 
Scenografia - J. Boni-Marczyńska 
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4. Poznań, P. Teatr Polski 28.XI.1956 r. 
Przekład - J. Winczakiewicz 
Reżyseria - W. Ziembiński 
Scenografia - .J. Szeski 
Muzyka - R. Gardo 

5. Gdc. il sk, P. Teatr 
Przekład 
Reżyseria 
Scenografia 

,.Wybrzeże" 19.1.1937 r. 
- .J. Winczakiewicz 
- W. Lachnitt 
- IVI. Kołodziej 

6. Warszc.wa. P. Teatr Polski, 
1!-}59 r. 

Scena Kameralna 11.lV 

Przekład 
Reżyseria 
Scenografia 

- J. Winczakiewicz 
- lVI. Wiercil1ska 
- O. Axer 

7. Łódź , P. T afr Now y 
Przekład 

1959 r. 
-- .J. Winczakiewicz 

Reż. i sce nogr. - .J. Ukleja 

8. Lublin, P. Teatr im . . J. Osterwy l 7.XII.1960 r. 
- J. Winczakiewicz Przekład 

Reżvseria 
Scenografia 

- Z. Modrzewska 
- L. Jankowska 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 

1. Poznań. P. Teatr Polski 10.I.1950 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Reżyseria - W. Horzyca 
Scenografia - .J. Kosiński 
Muzyka - S. Czosnowski 

2. Opole, P. Teatr Ziemi Opolskiej, 1950 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Reżyseria - Z. Koczanowicz 
Scenografia - A. Strachocki 

3. Katowice, P. Teatr Śląski 11.VI.1956 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Insc. i scenogr. - T. Kantor 
Reżyseria - B. Smela 
Muzyka -- .J. Krenz 

4. Jelenia Góra, P. Teatr Dolnośląski 15.XII.1955 
Przekład ~- J. Chodacki 
Oprac. dramat. - J. Gruda 
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r. 

Reżyseria - M. Straszew~ka 
Scenografia - J. Szeski 
Muzyka - P. Łoboz 

5. Kraków, P. Teatr Stary, 195·7 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Insc. i scenogr. - T. Kantor 

6. Łódź, P. Teatr Powszechny 5.VII.1958 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Reżyseria - I. Ładosiówna 
Scenografia - Z. Topolski 

7. Warszawa, P. Teatr Narodowy 30.IX.1958 r . 
Przekład - J. Chodacki 
Reżyseria - M. Bro::iewska 
Dekoracja - R. NO\vicki 
.Kostiumy - J. Nowicka 
Muzyka - W. Lutosławski 

8. Rzeszów P. Teatr im. W. Siemiaszkowej 2.IV.1959 r. 
Przekład - J. Chodacki 
Oprac. dram. - J. Gruda. l\II. Straszewska 
Reżyseria - IVI. Straszewska 
Dekoracje - J. Szeski 
K ostiumy - J. Perkowska 
Muzyka - P. Łoboz 

PANNA ROSITA 
1. Warszawa, P. Teatr Ludowy 18.IV.1953 r. 

Przekład - Z. Szleyen 
H.eżyseria -W. Sheybel 
Scenografia -Z. Strzelecki 

·2. Gniezno, P. Teatr im. A. Fredry 30.VII.1960 r. 
Przekład ·-z. SzleyeL 
Reżyseria --1\ll. Straszewska 
Scenografia -- J. Ku~Ke 
Muzyka -S. Szeligowska 

MARIANA PINEDA 
1. Tarnów, Teatr im. L. Solskiego 23.II.1956 r. 

Przekład - Z. Szleyen 
Heżyseria -B. Bormann 
Dekoracje -A. Sadowski 
Scenografia -Z. Wierchowicz 
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~. Gd nia, P. Teatr 
l rzeklad 
Reżyseria 
Scei10,grafia 
Muzyka 

3. \ arszawa, P . T 
Przekład 

eżyseria 
cenoar fia 

Muzyka 

„Wybrzeże' 5.IV. 1956 r . 
- Z. Szl cyen 
- Z. H ilbner 
- F . I ra sowsk i 
- I-I. Jabłoński 

a tr P olski 7.1.1962 r. 
-· Z. Bieńkowski 
- W . Hańcza 
- O. Axer 
- K . s~rocki . T r skj 

YERMA 

J. War szawa, P. 
Przekład 
Reżyseri 
Dekor acja 

T ea tr At eneum 22.II. 1957 r. 
- Z . Szle · n 

<:ostiumy 
2. Kielce, P. Teatr 

Przekład 
Adaptacja i 
Scenograf i · 

'Iuz rka 

- J. :Varn h'lsk i 
- L. Z a h orski 
- U . G og· l k · 

im. S . Żeromskiego 1961 r . 
- Z. Szleyen 

reży -. - L. R rbotyck a 
- T. T a rgoilska 
- M . Niziur .-ki 

SZOPKA DON CRISTOBALA 

1. Kraków, Teatr 
Przekład 
Reżyseria 
Scenografia 
Muzyka 
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Lalek Groteska" XI.1937 r . 
- Z. Szleyen 
- J. Wolski 
- L. Mintycz i J. Skarżyński 
- M . Jeżewski 

ł,EDERICO GARUIA LORCA 

K RWAWE G O D Y 
(B O D A S D E S A N G R E) 

BALLADA DRAMATYCZNA W 3 AKTACH 

PRZEKŁAD: MIECZYSŁAW JASTRUN 

lalka . . . . . . 
Narzeczony, jej syn . 
Narzeczona . . . 
Ojciec narzeczonej . 
Leonard ..... 
Zona I,eonarda 
Teściowa Leonarda . 
8łużąca 
Dziewczyna I . 
Dziewczyna Il . 
Młodzieniec I . 
Młodzieniec li 
Gość I . . . . . 
Gość II . . . 
Księżyc - Drwal . 
Smierć - Żebraczka 

OSOBY: 

Karina Waśkiewi~ 
. Henryk Machalic;\ 
. . Zyta Połomska 

Władysław Szumowicz 
Zygmunt Nawrocki 

. 'I'eof iła Zagłobiank:t 

. Witolda Czerniawska 
Henryka Zboromirs a 

Irena. Grzonk a 
. . . Ewa Nawrock 
. . . . Stefan Kąk~l 

i:.i ni!!ław Szreniawski 
Juliusz Dziemski 

. . Bogusław Marlen 

. . Janusz Mircze.wski 
Danuta Szumowiczówoa 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: JERZY ZEGALSKI 

DEKORACJE I KOSTIUMY: TERESA PONIŃSKA 

ILUSTRACJA MUZYCZNA: MATEUSZ SWIĘCICKI 

Asystent reżysera: Janusz :Mirczewski 

Udźwiękowienie: Henryk Lipartowski 

lnspkjent: Ewa Nawrocka 

Kontrola tekstu: Maria Jabłońska 

PREMIERA DNIA 17 LL TEGO 1962 R. 
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Stefa nia Ciesielska-Borkowska -- FEDERICO GARCIA 
LORCA .JAKO POETA DRAl\L\TYCZ NY NA TLE 
TEATRU HISZPAŃSKIEGO 10;) 

UTV/ ORY SCENICZ::\'E FG L 

UTWORY FGL V/ JĘZYKU POLSK I:.\I li 7 

WAŻNIE.JSZE ARTYKUŁY O FGL w j ę z ;ku polskim 11 7 

UT WORY FGL na sce ach p ls kich 

W Y D W C A: P A ?il'S T OW Y TEAT R l . , \L . WĘGIE Kl W S IA
Ł Y MSTOK . Redakcja z eszytu : J e n y Z egal i Dr k: Białostock!~ 

Z<ikłady G a f iczne 454 :10.I.62 r . F- :. l 600 egz 

Nadzór techniczny: Cezary Drozd 

Brygadier sceny: Józef Kościuczyk 

Główny elektryk: Zdzisław Tomaszewski 

Rekwizytor: Maria Korzeniewska 

Kierownicy pracowni: 

stolarskiej: Michał N osorowski 

krawieckiej: Eugenia Mojsa i Stanisław Nieścierowicz 

perukarskiej: Edward Laskowski 

malarskiej: Romuald Druskont 

tapicerskiej: Franciszek Molik 

Modelator: Halina Drozd 

CENA 3 ZL 



FEDERICO GARCIA LORCA 

KRWAWE G O O Y 
(B O D A S D E S A N G R E) 

BALLADA DRAMATYCZNA W 3 AKTACH 

RZEKŁAD: MIECZYSŁAW JASTR UN_ 

Inspi .jent: E' a Nawr ocka 

Kontrola. tekstu: Maria Ja.błońska 
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