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1899 - 1936 

Poeta, człowiek teatru, muzyk i plastyk, jeden z naj
oryginalniejszych nowatorów sceny poetyckiej. 
Obok Jacinto Senavente (laureata nagrody Nobla, autora 
„Zle kochanej", 1866 - 1954) i Alejandro Casony (ur. 
1903, autora sztuki „Drzewa umierają stojąc") należy 
do najgłośniejszych współczesnych dramaturgów piszą
cych po hiszpańsku. 

Zdobycze formalne poezji futurystycznej i surreali
stycznej łączył z motywami pieśni ludowej ; był piewcą 
Andaluzji , Cyganów i księżyca. Jego sztuki, liryczne 
i zmysłowe, nie pozbawione krwawych i okrutnych akcen
tów, a zarazem przedziwnej delikatności, sławiące wol
ność i godność człowieka - odświeżyły tradycyjne motywy 
literatury hiszpańskiej. 

„Teatr jest szkołą płaczu i śmiechu, jak też wolną 
trybuną, na której ludzie mogą stare lub błędne nauki 
moralne wyraźnie ukazywać i na żywych przykładach 
objaśniać wieczne prawa ludzkiego serca i uczucia -gło
sił Lorca w jednej ze swych przemów „O teatrze". I dalej: 
„Naród, który teatru swego nie wspomaga, jest jeśli nie 
umarły, to śmiertelnie chory; tak też i teatr, który nie 
wyczuwa społecznego pulsu, pulsu historii, dramatu jej 
ludzi, taki teatr nie ma prawa nazywać się teatrem, ale 
winien zwać się domem gry". 

Poeta znany ze swych demokratycznych i postępowych 
przekonań, został nocą skrytobójczo zamordowany przez 
faszystów na drodze do Grenady, w trzydziestym szóstym 
roku życia. 
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TEATR 

IM. ADAMA 
MICKIEWICZA 

w 
CZĘSTOCHOWIE 

• 
SZÓSTY 

SPEKTAKL 
W SEZONIE 

1968/69 



FEDERICO 
GARCIA 
LORCA 

• 
f 899 - 1936 

Poeta, człowiek teat 
oryginalniejszych now~ 
Obok Jacinto Senavent1 
„żle kochanej", 1866 · 
1903, autora sztuki „I 
do najgłośniejszych ws 
cych po hiszpańsku. 

Zdobycze formalne 
stycznej łączył z moty 
Andaluzji, Cyganów i 
i zmysłowe, nie pozbawi 
tów, a zarazem przedz 
ność i godność człowiek 
literatury hiszpańskiej. 

„Teatr jest szkołą 
trybuną, na której lud 
moralne wyraźnie uka 
objaśniać wieczne prav 
sił Lorca w jednej ze sw 
„Naród, który teatru s· 
umarły, to śmiertelnie 
wyczuwa społecznego I 
ludzi, taki teatr nie m: 
winien zwać się domerr. 

Poeta znany ze swyc· 
przekonań, został nocą 
faszystów na drodze do 
roku życia. 

SEZON 
1968 69 

PROGRAM 
Nr 
25 

'vVYDANY Z OKAZJI PREMIERY 
FARSY 

Fed(~rico Garcii Lorcź 

•)YREKTOR 

<ttR0\1.'N'~ "RTYSTYCZNY 

AHIDRZEJ UHAMOWIOl 

• 
(I{ QOWNll( LITERACKI 

tl O IE S Ł A W CU 18 OS Z 

CZ A .RVJĄ CA 

SZEWCOWA 

PREMIERA DNIA 1 7 STYCZNIA 1969 ,oku 

PAŃSTWOWY 
TEATR 

IM. ADAMA 
MICKIEWICZA 

w 
CZĘSTOCHOWIE 

• 
SZÓSTY 

SPEKTAKL 
W SEZONIE 

1968/69 



Dlaczego Odysa? Czy ,,El Zapatero", czyli Szewc z 
„Czarującej Szewcowej" ma coś w spólnego z Homero 
wym Odyseuszem? Niewątpliwie trochę tak. B o jak
kolwiek Odys opuszcza swój dom z i n nych pobudek 
i dla innych celów niż Szewc, to jedn ak obaj doń wra
cają, aby - zrobić porządek. 

A „zrobić porządek" w tym sensie, .: eb y uwolnić 

swe żony zarówno od nieproszonych zalotników. jak 
i od złego sąsi edzt wa, zatruwa j qcegu życie tak Pene
lopie jak i czarującej Zapaterze. 

POWRÓT O DY SA 



Poza tym tu i tam obie małżonki, wierne i kochajq
ce, czekają na swych mężów, którzy gdzieś fam w 
świecie przepadli, i wierzą, że którego.ś dnia on·i wró
cą i roztoczą nad nimi swą czulą op,ekę. I podobnie 
jak Odys, tak i Szewc również zjawia się w przebra
niu - jeden za wędrownego żebraka, drugi za wę 

drownego lalkowego pi.ewcę ballad - a to celem prze
konania się, czy małżonki pozostały tak i e some , j akie 
były przedtem, czy o mężach n ie zapomniały , czy ich 
nie zdradziły i czy w ogól.e warto bylo do tych kabi.et 
wracać. 

Wprawdzie Odys, gdy dowiaduje się, że jednak jego 
powrót był całkowicie wskazany, „robi porządek" w 
sposób m.ściwy i krwawy, a Szewc który również prze
kona ł się o wlakiwości i konieczno.ści swego powrotu, 
zab i era się do robieni a owego por ządku w sposób bar
dziej szlachetny, staw i.ajqc razem z Szewcową śmiało 
czoło całemu zjadliwcmn otoczeniu - to mimo wszyst
lw analogia między obydwoma powrotami jest w cale 
wu raźna. 

Oczywiście w poetyckiej transpozycfi. Bo jakkolwiek 
Szewcowi daleko jest do Odysa, a zwlaszcza daleko 
mu jest do kalejdoskopu przygód tamtego to jednak i 
j emu, tak jak Homerowemu bohaterowi, całkowicie 

przysługuje epitet „człowieka, który wiele wycierp i ał". 

Wprawdzie z innych powodów, ale to już mniejsza. 
Szewc bowiem niezależnie od okoliczności, iż główną 

postacią naszej pięknej sztuki jest jego ż ona, owa cza
rujqca pani s.zewcowa, „maravilla de mujer", jak mo-

POWRÓT ODYSA 

POWRÓT ODYSA 

wiają Hiszpanie (znani z dworności, przynajmniej 

słownej, wobec dam), czyli „cud kobiety" - jest chy
ba równorzędnym wobec niej bohaterem, a może na
wet nieco od niej większym. I wobec powyższego mo
żna by z równym powodzeniem mówić o tej sztuce 
jako o historii o - „Czanijącym Szewcu". Nasz Szewc 
bowiem z podziwu godną wytrwałością i cierpliwością 
znosi wszelkie docinki i zlośl:.wości ze strony żony, 

a gdy widzi, że ta maksymalna wprost ustępliwość nic 
daje żadnych rezultatów, porzuca dom i wyrusza w 
świat, zostawiając swej „czarującej ", choć jakoś nic 
clla n :cgo, małżonce wolnq rękę. Po prostu poświęca. 

się dla niej. 

Ale jq kocha i choć jest niemal pewien, że to uczucie 
jest całkowicie nieodwzajemnione, to jednak po ja
kimś czasie wraca. Czy ten powrót dyktuje mu wylqcz
ni e mtlość? Naturalnie, że miłość tu odgrywa główną 
rolę, ale prócz niej jest jeszcze coś i nnego. Po prostn 
wyczucie, że w rzeczywistości ta „Prodigiosa Zapate
ro" jest bardzo nieszczęśliwa, biedna i bezbronna. I 
cóż z tego, że mu dawniej Coosała kolki na głowic i wy
pominała ciągle jego wiek, daleki od młodości, i że żali
ła się ustawi cznie na swój los, który kazał jej zostać 
tylko paniq szewcową. Teraz , gdy go jej zabrakło i gdy 
została sama, młoda i niedoświaclczona, choć prze cież 

tak „czarujqca'', będzie narażona jeszcze na większe 
zgryzoty i przykrości, niż wtedy, gdy była razem z nim 
i cieszyła się jego, bqdź co bqdź męską i doświadczoną 
opieką. Może wprawdz-ic znalazła innego, lub co gor-



POWRÓ T ODYSA 

.> :::G - innych, ale nawet i w takim wypadku należało 
by j ej jakoś pomóc. Jak? Tego „czarujący szewc" jesz
cze nie wie, więc chce się naprzód przekonać, jak się 
sprawa przedstawia naprawdę. Tak jak legendarny 
Ody s, który również jeszcze nie wie, jak się mają 

sprawy z Penelopą i dlatego zjawia się na Itace w 
przebraniu, poznany nota bene mimo wszystko przez 
wiernego psa Argosa i „boskiego .§winiopasa" Eumaio
sa. T u wprawdzie Szewca nikt nie poznaje, ale za to 
on także odkrywa, że jego „Penelopa" nie tylko pozo
stała mu wierna, ale że go kocha i kochała zawsze. 

Tyle tylko, że miala taki swój „charakterek", który 
jakoś wymagał, żeby Szewcowi przy każdej okaz ji 
„uprzyjemniać" życic. A.Le Pani Szewcowa nie mogla 
być· i nic może być inna. Jej postać oraz sposób bycia. 
to ciekawe studium psychologiczne, wynikające z dość 
życiowego założenia , iż młodziutka Szewcowa ma swój 
pewi en kompleks, tkwiący w podświadomości. Oto, 
gdy by ona jako mloda biedna dziewczyna wychodząca 
za mąi: za starszego, ale znowu ni ezbyt ubogiego rze
mieślnika, traktowała ten ożenek jako pewnego rodza
ju karierę życiow:r (a w jej sytuacji to było co.ś w tym 
rod zaju), być może rychło by stała się mężowską „pod
władną" i nie byłaby ową panią domu, o której to roli 
zawsze chyba marzyła . A więc jaki jest na to środek? 
Oto stać się tą panią przez to, żeby mężowi ciągle oka
zywać rozkapryszenie i niezadowolenie, narzekać na 
swój rzekomo marny Los, a równocześnie dowodzić, ja 
kiej to wielkiej laski dostąpił Szewc, że ona raczyła 

--- -------

mu ofiarować swą rękę. A ponieważ z właściwą swo
jej plci intuicją odgadla od razu, że Szewc jest mię
kiego charakteru i nie będzie, jak na przykład czci
godny Alkad, kijem wypędzał z żony różne tzw. złe 

humory, więc od razu wygrała batalię na całej linii. 
Tyle, że trochę przeholowała. 

Ale przecież ona go naprawdę kochała i kocha nadal, 
a jej kaprysy i złośliwostki. byly j edyn ie specyficzną 
formą okazywania tej miłości no i „cwru". To u czucie 
jednak Czarująca Szewcowa zrozumie dopiero w peł

ni, gdy Czarujący Szewc ją opuścił. I kiedy następuje 
„powrót Odysa" z rzekomej podróży po „Wyspach Fi
lipińskich" (aluzja w tekście sztuki do powstańców fi
lipińskich pozwata nam na odgadnięcie przypuszczal
nej daty dziania się tej , poetyckiej zresztą a nie praw
dzi.wej historii, mianowicie w roku 1898, kiedy to na 

F i l ip inach wybuchło powstanie przeciwko hiszpańskie
mll panowaniu - szczegół poza tym mało istotny (
miłość Szewcowej do Szewca i odwrotnie) wybucha 
na nowo z całą silą. 

I ch oi: wiadomą jest rzeczą, że miłość ta będzie taka 
8m:> a ja k dotychczas, to znaczy, że Szewcowa nadal 
l':r:rl:ic rzqd z i ć Szewcem, a on b ędzie jej potulnie slu
r/>uł , t u j ednak jest sprawą równie jasną, że odtąd obo
j e hę d11 na pruwdę szczęśliwi i z siebie zadowoleni. Bo 
m iln .~ ć na tym świec ie przybiera ró:i:ne formy i n iera z 
t!J/a/m ie także, jakie zostały zademonstrowane w e:::a 
r l(j(lrej sz tuce o Czaru jącej Sznwcowej. I o Szewcu. 

BOLESŁAW SUR OWKA 
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ROMANCA KSIĘŻYCOWA 

Księżyć do kuźni wkradł się, 
pełen światła tuberoz śnieżnych. 
Dziecko nań patrzy, patrzy. 
I zapatrzyło się w księżyc. 
Księżyc jakby się poruszał 
w powietrzu rozhuśtanym, 
pręży swoją pierś cynową, 
błyszczący i glansowany. 

Księżycu, umykaj, uciekaj, 
bo gdy cyganie przypędzą, 
złote pierścienie i kolie 
z twego ci serca wykręcą. 
Dziecię - chcesz - to zatańczę. 

Kiedy nadejdą cyganie, 
znajdą cię pod kowadłem 
już z ·zamkniętymi oczami. 
Księżycu, księżycu, uciekaj. 
Słyszę już tętent ich koni. 
Dziecię, nie stąpaj po mojej 
bieli nakrochmalonej. 



Zbliża się jeździec. Już bieży 
trącając tamburyn przestrzeni, 
a w kuźni dziecię leży 
z oczyma zamkniętymi. 

Ciągną przez gaje oliwne 
ze snu i z brązu cyganie. 
Głowy wzniesione dumnie -
idą z przymkniętymi oczami. 

Sowa w gałęziach zawodzi. 
Ach, jak ona huczy w lesie! 
przez niebo księżyc przechodzi 
i dziecię za rękę wiedzie. 

W kuźni krzyk. Cyganie jęczą, 
słychac ich ponury płacz. 
Wichry górne kuźni strzegą. 
Wiatr wiejący pełni straż. 
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„Poeta zamordowany", tak brzmi tytuł jednego z ;naj
piękniejszych zbiorów poetyckich Guillaume'a Apollinaire. 
Ale tytuł ten mógłby również nosić życiorys innego poety, 
zamordowanego już nie pr:renośnie lecz dosłownie: Garcii 
Lorki. Największy liryk i dramaturg Hiszpanii współczes
ne.i został bestialsko rozstrzelany przez policjantów gen. 
Franco w lipcu 1936 r. koło Grenady. Szczegóły tej zbrodni, 
dot ychczas mało znane,wraz z sylwetką Garcii- Lorki przy
n iósł artykuł hiszpańskiego pisarza, Antoniego Otero Seco, 
zamieszczony w numerze 273 tygodnika „Les Lettres Fran
caiśes" z 18. 8. 1949 r. Przytaczamy najważniejsze ustępy 
t ego artykułu. 

POETA ZAMORDOWANY 



1 Ostatni raz widziałem Lorkę dnia 3 czerwca 1936 r . .Je
chał do Madrytu. by zeznawać przed tamtejszym trybuna
łem. W drodze opowiedział mi szczegóły tej sprawy. Oficer 
„Gwardii Cywilnej" (tj. policji hiszpańskiej) uznał, że został 
obrażony pewną sceną w poemacie Lorki „Cante Jondo" 
(śpiew . cygański), gdzie występu~c podpułkownik owej 
Gwardii. Gniew tego dziwnego ryct:rza obj.i wił się· z pew
nym spóźnieniem; 9 łat po wydaniu poematu. Lecz spra- , 
wiedliwości musiało się stać zadość. Federico miał zezna
wać przed trybunałem, by się wypowiedzieć co do ukrytego 
sensu, jaki przypisywano jego poematowi. 

Wielki ~isarz był, w gronie przyjaciół, jednym z naj
świetniejszych mistrzów błyskotliwej rozmowy. Przypomi
nam sobie milczenie, jakie zapadało gdy się zjawiał w ma
łym salonie Teatru Hiszpańskiego, albo w barach „Palącej ' 
Ryby", „Fermy na prerii", czy kawiarni Kolumba. 

Mówił wówczas sam jeden. wśród milczenia pełnego 
szacunku i podziwu w kole słuchaczy rozszerzającym się 

z minuty na minutę i obejmującym w końcu 4-5 stolików. 
Federico lubił mówić. a w swe opowiadanie wtrącał liczne 
dowcipy, z których sam śmiał się pierwszy bardzo głośno. 
Gdy opowiadał jakąś scenę lub rozmowę, naśladował chęt
nie akcent rozmawiających, szum wiatru, głosu starej ko
biety, płacz małych dzieci lub krzyk gwałconej dziewicy. 
W taki to sposób powstała duża ~zęść jego teatru marione
tek, które on sam nazwał „pajacami ciężkiej wagi". Opo
wiadał też nieraz w kawiarni o posta.ciach swoich sztuk, np. 
o pięknej Belisie, „której piersi były podobne do dwóch 
małych pomarańcz". Swiat Lorki był syntezą poezji, wdzię
ku dziecinnego, folkloru i erotyzmu. 

Lecz nigdy nie widziałem Lorki tak świetnie usposobio
nego, tak bogatego w myśli i obrazy, jak owego poranka 
1936 r., gdy zeznawał przed trybunałem. Jego słowa były 
bengalskim ogniem metafor i złośliwych a celnych powie
dzeń. Ileż rzeczy ironicznych i głębokich usłyszeliśmy z jego 
ust na temat poezji, Gwardii Cywifnej, róż i cyganów! 

Andaluzja głęboka i mądra, daleka i spragniona była mu 
natchnieniem. Naszkicowany przezeń fizyczny i duchowy 
portret jego denuncjatora był jeszcze bardziej makowity, 
niż owa „scena podpułkownika Gwardii Cywilnej", która 
stała się przedmiotem skargi. 

Kilka dni po tym incydencie, Federico wyjechał do Gre
nady. Na.pisał wkrótce mi ~ist z drogi, z Fuente Vacgueros, 
gdzie tworzył za młodu swe ballady i najpiękniejsze wier
sze o polach, a także „Marianitę Pinedę", która lejąc gorzkie 
Izy miłosne haftowała równocześnie Sztandar Wolności. 

W liście tym donosił ml Lorka, że poprawia właśnie końco
we sceny „Domu Bernardy Alby". 

To była ostatnia wiadomość, jaką otrzymałem o Lorce 
przed jego śmiercią, a raczej - zamordowaniem. Przyjaciele 
jego chwytając się pozorów nadziei, nie wierzyli, by wiado
mość o tym morderstwie była prawdziwa. Na nieszczęście, 
wkrótce została potwierdzona przez uciekiniera, który zdo
łał się przedostać z Grenady do Madrytu. Rafael Alberti 
zaproponował wówczas, by wydać specja.lny numer, organu 
Unii Intelektualistów Antyfaszystowskich, poświęcony pa
mięci Lorki. Lecz wielki poeta, Miguel Hernandes, który 
dziewięć lat później zginął z głodu w więzienu madryckim 
sprzeciwił się mówiąc „jeśli jednak Federico żyje, taki spe
cjalny numer wydawnictwa mógłby go poważnie skompro
mitować w oczach faszystów". 

Później poznaliśmy szczegóły tragedii. Między 18 lipca 
(dniem rewolty falangist:owsko-militarystycznej) a datą 

aresztowania Federica upłynęły zaledwie dwa tygodnie. Pe
wien przyjaciel uprzedził Lorkę, że jest ścigany przez faszy
stów. Dlaczego'? Garcia Lorka wyznawał poglądy liberalno 
demokratyczne, lecz nigdy nie zajmował się, ściśle biorąc, 

polityką. Żył głównie poezją. W roku 1935 w Barcelonie, gdy 
grano jego „Donę Rositę", publiczność chciała koniecznie 
złożyć hołd autorowi . Ale Lorki nie było. Wielka aktorka, 
Margarita Xirgu, która grała rolę bohaterki, zatelefonowała 
do hotelu, gdzie poeta zamieszkał. Okazało się, że zapamniał 
o przeds awieniu, w zapale pisania sonetu, który układał z 
cierpliwością szlifierza brylantów. 

Dlaczego go chcieli zabić? Czy pragnęli uśmiercić jego 
poezję? Podczas swego krótkiego pobytu w vvięzieniu , Gar
cia Lorka rzekł do sąsiada w celi: „Mogą mnie zamordować 
- ale poezja moja będzie żyła". Emisa-riusz generała Franco, 
k tóry przybył do Grenady, Dinas Alonso miał oczyścić 

miasto z elemen tów niepożądanych. Na czarnej liście znala
zło się nazwisko Lorki. Autor „Czarodziejskcj szewcowej" 
ukrył się w wiejskim domu kompozytora Man uela d e Falli. 
Głęboka i długoletnia przyja ·łń łączyła poetę i m uzyka . Lor
ka kochał muzykę i był sam dobrym pianistą. Kompozytor 
miał dla Lorki głęboki podziw. Obaj uwielbiali folklor anda
luzyjski. Obaj organizowali wspólnie słynny konkurs pieśni 
cygańskich w Alhambrze. 

Lecz dom słynnego autora „Miłości czar odze jskiej", nie 
był dla Federica pewnym schronieniem. Falla był człowie
kiem sła bym i delikatnym, a nawet jego sława międzynaro
dowa nie powstrzymałaby falangistów. Dlatego postanowił 
Federico zamieszkać u poety grenadyjskiego, swego ucznia 
Luisa Rosalcsa, wpływowego falangisty. Lecz ci którzy mieli 
interes w wykonaniu na Lorce wyroku śmierci, \vYSlali Ro
salesa poza Grenadę z ważną misją. Podczas jego nieobce-



ności, F ederico został aresztowany. Trzymano go dwa d ni 
w im prowizowanym więzieniu. Trzeciej nocy przyszli po 
n ic;;-o . Byla pelnia księżyca. Wśród mundurów policyjnych 
i nie bieskich koszul „Falangi" poeta wędrował, jakby zagu
biony w sobie. 

Zabli go u wrót Grenady. Chwilę przed egzekucją spoj
r zał n a niebo, a potem zapytał policjantów: - „Zabijacie 
m n:e przy tak pięknym ksężycu?" -

Nie powiedział po tym już ani słowa. Kula przeszyła mu 
czo ło . Mordercy faszystowscy pochowali ciało na pobliskim 
polu . Ale chlopi z Grenady czczą pamięć poety. Od tej chwi
l i n ic sieją zboża wmiejscu, gdzie Lorkę pogrzebano. Kwa
drat m aków czerwonych, jak wielka plama krwi, znaczy 
m iej sce , gdzie spoczywa poeta. Aresztowano już za to wielu 
chłopów. Lecz maki rosną dalej. Nie ma jeszcze podpułkow
nika polic,ii , który by pot.rafii rozstrzeliwać czerwone 
ma.ki. 

ANTONIO OfERO SECO 

DRZEWORY TY 
MARII HISZPAŃ S K IEJ 
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W kwartalniku austriackim Maske und 
Koth urn ukazał się przekład odczytu pod 
powyższym tytułem, wygloszonego w mad
ryckim Institute de Espana przez Jose Ma
ira Pemana. 

Cechą najbardziej charakterystyczną tea
tru hiszpańskiego - sądzi Pemcin - jest 
jego kompleks niższości. Tkwi on w pod
tekście każdej rozprawy, każdej publikacji 
i każdej prawie rozmowy - obojętne, czy 
na forum publicznym, czy we wspólczes
nym salonie: wszyscy powtarzają, że teatr 
hiszpański jest dziś piątym kołem u wozu 
teatru światowego. I mają rację. Potwierdza 
to praktyka scen hiszpańskich - prawdzi-

PROFIL 
TEATRU 

HISZPAŃSKIEGO 

wy zalew tłumaczeń, stale wracanie do 
modnych i uznawanych nazwisk dramatu 
francuskiego. Zmniejszenie się świata 
obcego: amerykańskiego, angielskiego, 
współczesnego i łatwość nawiązywania kan 
taktów z innymi kulurami sprawiły, że te 
atr hiszpański poczuł się Kopciuszkiem. 
Okazało się nagle, że nic nie reprezentuje, 
nie potrafi nic eksportować, jego dorobek 
nie wystarcza nawet na pokrycie własnyc:, 
potrzeb. Rozwija się po linii najmniejszego 
oporu, karmi się tłumaczeniami, ogranicza 
się do imitacji .. Najchętniej ku pil by sobie 
Millera, Faulknera i Saroyana, tak jak 
hiszpańskie drużyny kupują sobie obcych 
piłkarzy. 



Istotnie, t:>atr hi.s zpań.ski ma kompleks 
ni ższości. Z t ym, że sµrau;a nie wyg lqd,z. 
wcale tak prosto, jakby się mogło wyda
wać z ogólnym zapóźnien iem kultu r y h i sz
pańskiej. Hiszpania nie od dzi ś jest kra
jem peryferyjnym, n i c.,,um więcej. 

Trwa to na clobrq s prawę od wicku 
XV II, ocl czasu, gdy Oue v edos wymyślił 
ha sło „Esµana defen d-icla' ' . 

Żyj emy z świaclomościq - powiada Pe
món - ż e Hisz paniri znalazł.ci ·" ię pozrr 
Europq. Zauważył to już Macztu , który 
użył efektownej meta f ory: Hiszµan i.a j est 
krajem pozoru, przypomina Don Kich ota. 

Europa zawsze s tawiała so bie sceptyczne 
pytania; przypomina Haml eta; zawsze sta
wiała sobie pytani e dotucz'.;cc j e j „ b yć olbo 
n i e być": nauczyła się my .~ leć; potrafi ano
li.zować siebie samq. Hiszpania ogrcmi czy
la s i ę do te qo, co ,.Jest" - n w u aczą c nr1 
to, że te, co ; es t, jes t w c ru n ci c r zeczy f an 
tomem, że w sku t ek tcqo tk w i po usz y w 
średniowieczn ej scholas tyc e. Czuj em y s „ ę 
„gorsi" na ka :!:clym polu; uwierzyliśmy, .że 
nie stać nas na przyswojenie sobie osiąg
nięć współczesnej nauk i i techn iki; że je
stdmy niepoprawnymi konserwatystami; 
że nic potrafimy żyć w kraju naprawdę 
w olnum; że dorobek nowoczesneqo .~wiata 
je st clla nas nieo siągalny. 

Pcmón próbuje jednak U 'JJHLWl Clll iwić 
kulturę i teatr hi. szpańs ki. K ontrreforma
cja zgniotła kult ll rę hiszpań. skq, to prawda , 
ale n ic przekrdlifo wszyst1dego. Nic by l o 
warnn k ów obic!c t:ywn11c /1 d la rozwo, u 
wlasncqo teatru, były jednak potencjalne 
możliwości. Równacze.śnic z kons erwatyw
nym t eatrem kontrreformacji po ja w ł się 
przcci. cż Gil Vinccnte, który .> t worzy ł dra
mat poetycki, nie mający 1;;·szald c - aż clo 
czasów Garcii Lorci - żaclnc po p rzedłuże
nia. Lope cle Ruccla nprawi ał farsę oby
czajowe;, która w tym kształcie oclkryta 
została dopiero przez wiek XX. Celestyna 
mogla stworzyć: teatr shakesp earowski; 
twórczość Vil lli l obosa, Pereza cle la Oliva 
antycypowała francu.ski teutr neoklasycy
zmu, przygotowała świat na przyjęc i e Ra
cine'a i Corneillc'a. 

I 

I --· 

Wszystko to jeclnak zostało zdławione 
przez dramat historyczny, przy którego po~ 
mocy Calderon i Lope de Vega chcieli 
przywrócić przeszłość, przypomnieć o daw
nej świetności. a w efekcie uświęcali. 
frcclniowicczny ideał życia. Lope cle Vega 
i jego „arte nuevo" miały przywrócić Hisz
panii w tarę we własne siły. Hiszpania ocl
c i2ła się ocl Europy, bo Europa nic chciała 
uz.nać Hiszpanii, nie chciała uznać Hisz
panii, nie chciała jej przyj.qć clo swojego 
kręgu kulturowego. Skarzył się wtedy 
Qocvcdos: „Czu jest ktoś, kto ni; 
nazywa nas barbarzyńcami? Czy jest ktos, 
kto· nic ma nas .za zadufanych ignoran
tów?" 

W imię czego jednak stawiano Hiszpanii 
zarzuty tego roclzaju? W imię reguły dra
matu arustotclesowskicqo i w imię forma
listycznej poetuki Boileau. Ale wcale nic 
jest pewne, czy właśnie francuski klasy
cyzm stworzył teatr najbliższy wymarzo
nemu pierwowzorowi greckiemu. Kto wie, 
czy wła .foic te „barbarzyń.skic" widowis
ka ludowe konserwatywnego Lope de Vegi 
nie były bliższe teatrowi ateńskiemu. Był 
to przecież teatr niewątpliwie lndowy, in
ny zupełnie ocl dworskiego teatru fran
cuskiego. ówczesny teatr hiszpai1ski .zasłu
żył sobie na miano „barbarzyńskiego", bo 



był inny od klasycznego teatru francus
kiego, posłusznego regułom formalnym 
poetyki Boileau - równie odległego cza
som Aischylosa, jak salon wersalski daw
nemu Akropolowi. 

Teatr hiszpański popadł w kompl eksy 
w sposób zgoła zabawny. Uwierzył, że był 
teatrem barbarzyńskim, a przecież obalil 
jedynie sztuczne reguły pseudoklasycyz
mu. Po prostu arystotelizm w wydaniu 
hiszpańskim był mniej dogmatyczny 
i mniej formalistyczny od arystotelizmu 
francuskiego. „M imesis" oznaczała nie po 
słuszeństwo sztucznym regułom, ale po
słuszeństwo naturze. Niewątpliwie był tr?
atr hiszpański, tamtego okresu znacznie 
bardziej autentyczny od teatru franct!S
kiego. 

Zdaniem Pemana kompleks niższości 
dzisiejszego teatru hiszpańskiego jest 
również mało uzasadniony. Rozpłynęl11 sie 
bowiem bez śladu teatry „narodowe", nic 
ma już teatru greckiego, teatru hiszpań
skiego, teatru elżbietańskiego, czy niemiec
kiego. Skończyły się nie tylko tamte epo
ki teatralne, zmieniła się również publicz
ność. Scena oddaliła się od widowni, teatr 
przestał być przeżyciem zbiorowym. Ina
czej niż w starożytnych Atenach, prze
mawia dziś raczej do pojedyńczego widza 
niż do całej wielotysięcznej widowni. 
Stal się bardziej intymny i Pieoficjfli1111. 
zamiast dawnego chóru mamy na scenie 
pojedyńczych solistów. 

W tej sytuacji teatr współczesny za
proponował dwa modele sztuki. Jeden, to 
eskapizm, próba ucieczki od świata: Gi
radoux, teatr poetycki Saroyana, obsesje 
Tennessee Williamsa, irracjonalizm Bec
ketta albo Ionesco. Drugi, to teatr stra
chu przed światem: nawiązujący do an
tyku O'Neill, podejmujący problematykę 
spoelczną Arthur Miller, chrystianizm 
Grahama Greena. Nawet ostatnia wojna 
nie stworzyła teatru „kolektywu". T emat 
ostatniej wojny został wypowiedziany 
również jako doświadczenie jednostki, nie 
- zbiorowości. Ostatnia wojna nie stwo
rzyła ani swoich pieśni, jakiejś Madelei
ne albo Tipperary, ani heroicznego teatru 

narodowego. Było to całkiem zrozumiale: 
nie ma przecież teatrów narodowych, nie 
ma również jakiejś jednej, zwartej wi
downi. Jest - na scenie i na widowni -
samotny człowiek, zaplątany w swoje 
własne sprawy, cierpiący samotnie i tylko 
za siebie. 

W ten sposób Hiszpania, która znała 
zawsze tylko własny, heroiczny teatr dra
matów zbiorowych, została znowu zaszo 
kowana przez Europę. Nowoczesny teatr 
światowy jest obcy tradycjom teatru hisz
pańskiego. Historia się powtarza; jest 
dość prawdopodobne, że powtórzy się 
w nowym wydaniu dawny kompleks Lope 
de Vegi. Czyli, że Hiszpania zamknie się 
przed Europą. Równie niebezpiecznie jest 
jednak popadnięcie w drugą skrajność -
uwierzenie, że współczesny teatr hiszpań
ski może być zapłodniony jedynie przez 
idee importowane z zewnątrz. 

W tej chwili ostatnie dyskusje zdają się 
sugerować, że nasz teatr uwierzyc, iż 
otwarcie okien i import „reguł uniwer
salnych" teatru współczesnego pozwoii na
uczyć teatr hiszpański współczesnego ję
zyka teatralnego, zbliży go do nowoczes
ności, pozwoli wprowadzić nową, uniwer
salną problematykę dramaturgiczną. Im
port ten odbywa się znowu w sposób me
chaniczny: nie uwzględnia się pewnej od
rębności kulturalnej i odrębności tradycji. 
Import ów grozi naskórkową fascynacją 
poszczególnymi środkami wyrazu arty
stycznego. Jest to tragiczna pomyłka. Si!a 
teatru współczesnego, między innymi tego, 
który fascynuje współczesnych „Europej
czyków" hiszpańskich, polega przede 
wszystkim na jego autentyczności. Nic 
groźniejszego, jak mechaniczne powielanie 
obcych wzorów, utożsamienie obcesji te
atru amerykańskiego, francuskiego czy 
angielskiego z obcesjami teatru światowe
go. Na przykład erotyzm dramatu amery
kańskiego nie stanowi wcale cechy uni
wersalnej. Protest angielskich „angryme
nów" jest auentyczny tylko w kraju, któ
ry ma za sobą wielowiekowe do.świadcze
nia aktywnego purytanizmu. To, co „mod
ne", nie zawsze jest „powszechne". 



Oczywiście, obowiązkiem kaźdC'go teatru 
w każdym kraj u jest trz ymanie ręki na 
µulsi.e teatru światowego , llmnacze nic 
i. przyswajanie scenie ojczystej w szystkich 
najważnie jszych poez ji obcych , stale 
i gruntowne in.formowanie wi riza o tym, 
co t eatr wspólc:zes ny ma do powiedzeni a 
współczesnej widowni . N ic można żuć 
w getcie. Jlle też nie wolno popadać· 
w komplek s niższości, nie wolno mecha
nicznie powielać obcych w zorów, nie wo ! 
no z wla snc j woli rezygnować· .z auten 
t ·y c:<czności wła snego t eatru. 

T ea tr hiszpański nie musi s i ę wstydz ić 
swojego dorobku. Wstydzić się może co 
najwyższej swojej obecnej n i.eoryginal
no.fri. Schlegcl powiedział kiedyś - co 
jest w cale nie przesadzonym kmoplemen
tem pod adresem dawnego teatru hiszpań
skiego - że „Shakespeare podsuwa pro
blemy. Calderon je rozwiązuje. Tradycje 
~eatru hiszpań.skiego nie skazują go wcale 
na pełnienie roli kibica. Gdybyśmy zagrali 
tylko pierwszy akt „Życie snem" Calde 
rona byłby to utwór egzystencjali styczny 
w duchu Sartre'a. · 

Akt drugi j est antycypacją n i etzsche
anizmu. Akt trzeci wreszcie j est sumą 
wniosków nowoczesnego antyiluzjonizmu. 

Wyleczenie się z kompleksów w ymaga 
poznania dorobku współczesnego teatru 
światowego, wymaga również uświado
mienia so bie rol i i znaczenia tradycji ro
dzim<'j . Tylko wtedy odrodzi s i ę auten
tycznu, żywy i atrakcyjny t eatr hiszpań 
ski . Istnieją w szelkie szanse po temu, aby 
tak si ę stało właśnie w drugiej połowie 
wieku dwudzi.estego. 

(„ Dialog" - rok 1963, nr. 6) 
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