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Federico Garcia Lorca 

Memento 

Kiedy umrę, gdy zasnę, 
pocho\ ajcie mnie z gitarą 

pod piaskiem. 

Gdy przyjdzie śmierć - niech się to stanie 
pomiędzy dziką miętą 

i pomarańczami. 

Gdy umrę, proszę was jeszcze, 
pogrzebcie mnie, jeśli można, 

pod chorągiewką na ·wietrze. 

Gdy umrę ! 

przekład: Jerzy Ficowsld 

... 
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Teatr jest szkolą płaczu i śmiechu, jest też wolną 
trybuną, na 1 tórej ludzie mogą stare lub blędne na
uki moralne wyraźnie ukazywać i na żywych przy
kładach obja ' nia · wieczn prawa ludzki go serca 
i uczucia. 

aród, k tóry teatru swego nie w pomaga jest jeśli 
nie umarly, to śmiertelnie chory ; t k t ż i eatr, któ
ry nie wyczuwa spolecznego pulsu, p ulsu historii, 
dramatu jej ludzi, t aki teatr nie ma p ra\ a nazy\ ać 
s ię teatr m, al winien zwać się domem gry. 

F •d ri o Ga cia 

• 
* 

d •rico G r i Lorc 

Głupia pios a 

Mamo, 
j chcialbym być ze sr bra 

yn ' 
bE dzic ci bardzo zimno 

Mamo, 
ja chciałbym być wodą samą 

Synu, 
będzie 

Ma :io, 

bardzo zimno 

wysz~·j mnie na twej nierzyme 

O tak! 
W tej chwili. 

przekład : Jerzy Ficowski 
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GUNTER W. LORENZ 

TEATR AKCJI SPOLECZNEJ 

Całkiem zbędna byłaby dyskusja, czy Lorca ma 
większe znaczenie j ak o liryk czy jako dramaturg, 
czy szerzej oddział wał on ze sceny cz r też swoi
mi \vierszami. W Hiszpanii przeważa wplyw Lorki 
jako lir:vka, bo Hiszpanie w gruncie rzecz nie 
zbJ azov. ani zachowali dar słuchania podczas gdy 
g zie indziej spłycone przez cywilizacj ę i zb tnie 
udogodnienia warunków życia noleczeństwo bywa 
nastawione na wraźenia ·zualne. Twórczość Fe
derico Garcia Lorki, zarówno liryczna i ki drama
tyczna, jest niemożliwa do naśladowania. J ego pel
ne liryzmu i poezji romance cechuje iście hisz
paiiska, bardzo ludzka i pełna potężnych uczuć, ze 
sl w zrodzona dramatyczność. orca liryk w tej 
am j mierze pozostaje dramaturgiem, co Lorca dra

maturg - lirykiem. Wytyczać granice między jed
nnym i drugim jest zbyteczne i może świadcz ·ć 
tylko o pedanterii. Ak ja dramatyczna rośni e wraz 
z siłą slowa a sło' o było istotną, wlaśc iw!> jego do
meną, nawet jeśli - jak stwierdza Fleckniakoska 
- skarbiec jego słownictwa bynajmniej nie o zna-

zal się zbytnim bogactwem. ego silą była szt uka 
dokon wania zmian sztuka przeistaczania dosłow
nego sensu w a egorie obrazy i symbole. 
Choć Lorca unika bezpośrednich politycznych al -

zji. nie ma ani jednego fogo dramatu w I tórym nie 
uprawialby krytyld polecznej: i niedoma~ań epoki 
i wad ustroju spo ecznego. eszcze wyraźniej niż 
w wierszach objawia się ideowe nasta\ lenie Lor
ki w jego twórczości dramatyczne·. Przy wy ta
wiani u dramatów Lorki ponełniano błędy interpre
tacyjne. gdy chciano w nim widzieć tylko lirycz
neg dramattu·ga, g y nie bra o pod u rvagę do ja
kieg st pnia jes · on poetą „akcji społecznej'. 

W pelnej polotu „ awęr zie o teatrze" ' ygl z -
neJ w Madrycie z okazji specjalnego przedsta'\ ienia 
,.Yermy" orca („. daje świetnie formulowany wy
kład swej eatralne· wiz' i i spos u pojmowania 
wartości teatru. 

, Przemawiam... ·ako żarliwy wielbiciel teatru 
„akcji spol cznej". Teatr stanowi bo'\ len jeden 
z ajbm·dzie· p1-zekon~· ~t 1:irvch potrzebnych 
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środków do przebudowy kraju. Jest bowiem wskaź
nikiem jego wielkości lub upadku. Uczulony i do
brze we wszystkich swych genrach ustawiony teatr 
może w ciągu niewielu lat zmienić wrażliwość uczu
ciową narodu. Łajdacki teatr natomiast, gdzie kopy
ta zastępują skrzydła, może cały naród upodlić 
i uśpić. Teatr jest szkołą płaczu lub śmiechu. Jest 
wolną trybuną, na której ludzie dobitnie wykazują 
przestarzałość lub błędność teorii moralnych i za 
pomocą żywych "rzykładów mogą wyrazić odwiecz
ne prawa rządzące ludzkim sercem i uczuciem. 

Naród, który teatrowi swemu nie dopomaga i nie 
sprzyja, jest jeśli nie martwy, to co najmniej śmier
telnie chory. Stosuje się to i do samego teatru, jeśli 
nie wyczuwa on społecznego tętna historii, tragiz
mu ludzi, nie sfałszowanej swoistości i ich ojczyzny 
i ich ducha, śmiechu czy płaczu, taki teatr nie ma 
prawa nosić miana teatru, lecz winien nazywać się 
salą do gry, lub miejscem, gd7.ie wyczynia się te 
obrzydliwości, które nazywamy zabijaniem czasu. 
Publiczność teatralna jest jak dziatwa szkolna. Su
rowv. poważny nauczyciel, który umie wymagać, ale 
jest przy tym sprawiedliwy, bywa zawsze szano
wany, a krzesła chwiejnych, schlebiających uczniom 
nauczycieli, którzy ani nie uczą, ani nie każą się 
uczyć, bywają naszpikowane okrytnymi szpiltami. 

Publiczność można pouczać - chciałbym przy tym 
zaznaczyć, że nie mówię tu „lud", ale właśnie pu
bliczność. Przeciwieństwem tego jest... zabijanie fan
tazji, wyobraźni i uroku teatru, który zawsze jest 
sztuką i zawsze wzniosłą sztuką pozostanie. Od 
naJskromniejszego teatru, aż do najbardziej wspa
niałego należy wszędzie i na widowni i w garde
robie aktorskiej wypisać słowo „sztuka". Jeśli się 
tego nie zrobi trzeba będzie napisać słowo „han
del" lub jeszcze inne, którego nie śmiem wprost 
wypowiedzieć. No i poza tym jeszcze hierarchia, 
dyscyplina, duch ofiarności , miłość''. 

W powyższym streszczeniu „Gawędy o teatrze", 
która - jak się nam wydaje - należy do najważ
niejszych wypowiedzi na temat zadań sceny, jakie 
kiedykolwiek zostały sformułowane, zaznacza się 
\\ yraźnie poczucie odpowiedzialności moralnej Lorki. 
Chodzi mu o rozpowszechnienie prawdy i to tak 
głębokiej i zasadniczej, że poeta musiał oddać za 

Ci -

nią życie, ponjeważ dawni i nowi d~spoci rząd~ą
cy jego krajem, tłumili tę prawdę Jako dla mch 
„nieprzydatną". . . 
Reżyseerskie wskazówki Lorki są arcy~zielaami . w 

zakresie dramaturgii. Gdyby stosować się do mch 
zawsze przy wystawianiu jego sztuk, nie popełnia
noby błędów w ich interpretacji. Tak na przykład 
w sztuce Czarująca szewcowa" autor wymaga od 
aktora taki'ej samej uczciwości, jakiej wvmaga ~d 
poety. Reżyserowi doradza bić palką po glow:e 
szarżujących aktorów, aby zmusić ich do szczeros
ci wyrazu. 

Od inscenizatora żąda Lorka by dekoracja prze
nosiła widza \\r świat poety, tak by publiczności ( ... ) 
wydawało się, że rozróżnia !lawet poszczegól~e za
pachy. Nie ma to nic wspolnego z ~atur8:hzmem, 
ale wiele ze stawianym przez Lorkę ządamem, by 
teatr był czymś więcej niż rozrywką. 

Przy każdej inscenizacji sztuk Lorki należy pa
miętać, że „Gawę?a o teatrze'' pows~ala . w ścisly1;l;1 
związku z tragedią o tematyce kob1eceJ „Yerma , 
bo ta właśnie sztuka daje wciąż na nowo sposob
ność nie tylko do błędnej inscenizacH. ale również 
ich fałszywej interpretacji reżyserskiej. 

Sceniczne dzieła Lorki, które on sam jako reżyser 
w La Baraca" i Klubie Anfistora, oraz nóźniej w 
Arg~ntynie, w praktyce zademonstrował, ży?e .
mimo całego swojego modernizmu, lub racze] dzię
ki owemu modernismo z tradycji hiszpaańskiej , bez 
dokładnego znawstwa której wszel~a insceni~8:cja 
musi zawieść. Hiszpańska sztuka sceniczna była i Jest 
wielowarstwowym splotem tylko pozornie sprzecz
nych elementów. I Lorca pozostanie nawet wted 
Hiszpanem, kiedy mówi o sobie, że . jest „Mon~r
chistą, k:omunist" katolikiem, anarclnstą, trad.rcJO
nalistą i nihilistą". 

Ze śmiałego i pełnego ryzvka podejścia do życia 
Hiszpana, który bez trudu i w sposób naturalny 
potrafi łączyć takie pozornie nie da~~"° . s~ę ~e so?ą 
połączyć krańcowości - wyr.asta ro':Vmez m~mm~J 
śmiała i pierwotna koncepcJa Lorln posług1wama 
się mową jako środkiem wypowiedzi i obja~ieni~. 
Nie jest to właściwie czymś no\ii.rym, ale ludzie me 
ro·zumiejący poezji Lorki napełnia przerażeniem. Bo 
chociaż Hiszpan pod niejednym ·względem jest kon-
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serwaty tą, to j ednocześnie z wielką pe mością sie
bie stara się poznać i przywfaszczyć sobie wszyst
ko co może się z nowinek nrzydać. U Lorki ta 
:vla' iwość charak terystycznie hiszpa11.ska, znalazła 
wyraz w aneksji i amalgamowaniu nowych ele
mentów stylu artystycznej wypm; iedzi. 

L orka był świadom rewolucyjności swej sztuki. 
To też nie ograniczał się do uprze ·me!?'o formuło-
:vania przy okazji swych pogl ądów na zadania 

i obowiązki" tea ru, ale \: p row adza je również " 
życie. J ego udane eksperymenty ' różnych teatral
nych studio, oraz ró nie udane w , La Bar raca" r e
alizowanie idei teatru akcji społecznej", teat ru dla 
ludu, potwierdza to w pełni. 

,Teatr był moim "'OWolaniem - m ó ;vil L or ca je
szcze w roku 1936 do Feelipe Moralesa - Teatrowi 
poświęc' lem wiele godzin moje P-o żvcia. Teatr. to po
ezja, k tóra wyszła z książek i stała się ludzka, która 
mówi i krzyczy, płacze i roznacza. Prawda„. to pro
blem zarówno religijny jak i ekonomiczno-społecz
ny„. W dniu kiedy na ś' iecie nie będzie już głodu 
dojdzie do takiego ybuchu na świecie (twórczości 
teatralnel), jakiego ludzkość nigdy jeszcze nie prze
żyła. Nieprawdaż, że to co mówię to najczystszy 
so jalizm". 

P oeta d brze orientował się w różnicach między 
wielkimi dr am at urgami hiszpańskimi. Wiedza ta da-
:vała mu możność formułowania własnych idei. 

W wy' iadzie udzielonym przedstawicielowi pisma 
„La Libertad", tak scharakteryzował główne jej kie
runki : 

„Galderon to poeta nieba, Carvantes ziemi. 
Postacie Calderona to anioły, Cervantesa - ludzie. 
U Lope de Vegi symbole si ę ucieleśniają i nawet 
nadziem ka miłość sta je się lu zk a". 

Synteza tych rozmaitych k ierunków była celem, 
do kt reg zmierzał Lorca. 

, Zdaje się, że nie m a starego cz ow go teatru, 
ale · ę_st j dyni teatr dobry albo zł " - powiedzial 
rv 1935 r. w wywiadzie udzielon rm i e la ov i Gon

zales Deleiho. Temuż zaprzyj aźni nemu dziennika
rzo i \ yjaśnil swoją m todę pracy : 

„Pom sl nap isani a sztuk i teat alnej noszę w sobie 
przez trzy, cz ery lata, po · z m piszę ją w ciągu 
dwóch czy t r zech tygodni. Aby napisać , Kr :vaw 
gody" trze a bvłn ięci u 1 t , . Yerm " - . 1e 

- n -

Obi te ztuk i są owocem rzeczywistości_, postaci~ 
ich i fabuł ą autentyczne. NaJpi rw robię notatl , 
bserwuję życie. niekiedy czerp,ię , temat~ z g z _t. 

Potem muszę w sz stko przemyslec, no i vvreszc1e 
następuje o tateczne napisanie sztuki, ze specjalnym 
uwzględnieniem potrzeb sce!1~". , . . . 

Na zewnętrznej plaszcz ·zme, na kloreJ toczy się 
a l cja „Krwawe god " są. tyl.l~o ?-r amatem barba
rzyń d ej bezlitosnej rywahzaCJl miedzy d voma r o
dzinami. ' Temat ten daje jednak Lorce sposobność 
do w chlostania przestarzałego kodeksu honorow -

o Hiszpanó , k tórz pochwalają morderstwa 
i wende ę. (. .. ) Fatum ciąży od amego. począt~{l:' 
nad osobam i dramatu. W ztuce występuJe rówmez 
śmierć p d po tacią żebraczki i żąda I rwi. Księżyc 
z· · la luna prz jmuj postać za' ' iatowej mściciel
k i. ' Ale amo fa tum jest całkiem ziemskie, wyr a
sta z m il ' ci, m nliętn ści, która jak rwący P tok 
porywa ludzi. . . 
Dzieło Lorki które h ć nie zawsze i me tylko 

· st jednocze'nie ut\ orem muzycznym , zbudowane 
v runcie rzeczy n a za a ach kla yczny h, staro
reckiego teah·u, b lo natchnieniem wi Ju l o;nl?o

zytorów wśród który 1 nie br ak m uz I ow o s ia

towej sławie. („. 
Fabułę ,.Krwawych godów" zap żvczył orca 

z umieszczonej ;v pr sie ·iad mo ~ ci o a ut nt cznej 
tragedii chłopski j, która go wzru zv.ła .i natchnęła 
d napisania zt tuki. Ale p eta ·p raw1l. ze „ rze1:na
' ia z niej c ' głębiej uk te , uczucie - . tw1er
izil p pr m ierze jeden z madr ' kich kryl kó\ te
atralny ·h. 

Ak cja „Krw aw ·eh 6 dóy.r" pe ~·t~ je t n~ wyda-
rzeniach, k t r e w daluzJi ' iąz eszcz s1~ przy
trafiają. Wendeta któr a popiera c~łe pokol n1a s.za
leje w d w' eh r dzin ach. P . tac1ą centralne Je t 
Matka k t ra zlizu· e przelane\ krew s na a Y zys
lrnć sil do zem t . śmier v p staci żebraczki z -
sta·e -z\ ana prz z Księżyc - 1 h mc. - . ymb -
lizują y \ r o ą ' 1sz 1 ·t im namiętn ściom b ~inię,, qu 
przelan ia krw i zlączon eh grze zn q, n 1~m1_ tn sc1ą 
kochank '' . F· tum je t ' sze hob ecn , eh c 111 prz -
plata t kstu złowróżebnymi słowami w st?'lu_ kieps
k ich me ramatów. Księżyc · ako uos b1 ie los 
wypowiad monolol"f p lny na j ·yższeg" zklącego 
ię liryzmem na ięcia: 
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Zapalam pozorną zorzę, 
na liściach. Nie ujdą tędy! 
Kto się kryje, płacze, wzdycha 
vv dolinie gdzie gąszcz i chwast) ? 
Księżyc zawiesza nóż jasny, 
na powietrze rzucony nóż czyha, 
by stać się bólem krwi. ( .. . ) 
Moje popioły z metali sennych 
szukają ogniowego grzebienia 
wśród gór i dalekich dróg. 
Ale śnieg mnie unosi na plecach 
z fas pi su i w mrok mnie \Vcią ó (l 

woda stojąca ·wśród cieni. 
I policzki mo.ie w noc tę 
kre\\ czen\·ona zarumieni. 
A na szerokich stopach \Viat ru 
kołyszą się proste trzcin:v . 
Niech tu nie znajdą cienia 
ni kr jówki. Niech nie uciekn 4. 

W m onologu tym spotykamy znów jeden z atr bu
tów śmierci często spotykanvch u Lorki: nóż co 
łaknie kn\ i i bolu''. Nóż, już w pierwszej scenie 
zapowiada nadciągające fatum. Matka w tej scenie 
. mruczy z namiętnością": 

.. Nóż ... nóż... Przeklęte niech będą \ szystkie noże 
i ten łotr , który je wynalazł... I strzelby, i pistolety 
i najmniejszy n awet nóż„. Wszystko, co może roz
szarpać ciało mężczyzny . Z moich umarłych wyrasta 
eh\ ast, a oni sami są prochem .. . " 

Wszystko w ty mdramacie jest złowróżebn e. Miłość 
i wina staje\ się konfliktami nie do rozstr z gnięcia. 
W swym dialogu z Narzeczoną Leonardo mówi: 

,,Jam nie "·inien, to Jest . vvina 
Ziemi tej andaluzyjskiej ". 

A Narzeczona znajduje na wybuch Leonarda je-
dynie taką odpowiedź: 

,.Co za obłęd! Nie chcę z tobą 
dzielić stołu ani loża. 
Ale ani jednej chwili 
Nie chcę żvć z dala od ciebie '. 

Przekład : Krzysztof Radziwiłł i Janina Zeltzer 
(Z książki Guentera W. Lorenza „Federico Garcia 
Lorca" , PIW, War s.zawa. 1D63). 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

KRWAWE 
GODY 

(Bodas de sangre) 

Przekład: Mieczysław Jastrun 

reżyseria: 

MARIA STR.ASZEWSKA 

scenografia: 
ANNA SZELIGA 

oprncowainie muzyczne: 
TER.ESA GALIA 

asystent reżysera: 
TADEUSZ OLESIŃSKI 

PREMIERA ST Y C Z E Ń 1972 R. 
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MATKA 

TEŚCIOWA LEONARDA 

ŻEBRACZKA 

NARZECZONY 

ŻONA LEO ARDA 
LE ~ AR O 

JCIEC 

NAR ZECZ A 

SŁ ŻĄCA 

DZIEWCZYNA I 

DZIEWCZYNA II 

DZIEWCZYNA III 
DZIEWCZYNA IV 

DRUŻBA I 

DRUŻBA II 

KSIĘŻYC 

SA D I: 

- Danuta Szum owicz 

- Stanisława Sie lecka 

Anna Kulaw"ńska 

Mieczysław J ano\ s d 

- Tere a U jazdow k 

- Tndensz Iesi ński 

- Ry zar Szerz ni ' '· H 
- T r sa Wici 's)~a 

- K1·yst na I ebda 

- Bar ara J ęclraszak 

- Mirosława Leśn io \'sk~ 

- l{rystyna Liskowacka 

- Kr st. ·na Ł ·zkow rn 

- Tadeusz Broś 

- K azimierz igda · 

- Jerzy R udolf 

P rzedsU-wienie pr owadzi: 

KRYSTYN, ŁYCZKOWSKA 

Y ·n t la t k tu: 

Ted usz r ś 



FEDERICO GARCIA LORCA 

NIEWIERNA MĘŻATKA 
(fragment) 

I to ja ją wiodłem, \Vierząc, 
że jest dziewczyną. nad rzekę, 
a ona już miała męża. 

Ta noc świętojakubowa 
nie ustępowała jeszcze. 
Pogasly wsz stkie latarnie 
i jęły żarzyć się świerszcze. 
Gdzieś u ostatnich zaułków 
śpiących jej piersi dotknaJem. 
I wychyliły się nagle 
iak bukip~-- hiacyntowe. 
Jej nakrochmalone halki 
w moich oczach zaszumiały 
jak gdyby sztuka jedwabiu 
pruta dziesięciu n żarni. 

Bez świaUa srebrnego w \\·.ierzcholkach 
drzevva wzrastają daleko, 
a psów widnokrąg w odd li 
naszczekuje hen za rzeką. 

Ja - jak to ja, był m dla niej 
jak prawdziwy c. gan z l;:t u. 
Dałem jej pudło do szycia 
duże z żółtego atla u, 
ale się kochać w ni J nie eh P 

bo \;i,1lasneg męża m nj .c. 
mów ila, że j i dzi 'W czyn , 
kiE'dym n.'lcl rzeką brał ją. 

Przekład: Jerzy Ficc-,vski 
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STEFANIA CIESIELSl{A-BORKOWSl\.A 

KRWAWE GODY 

W latach 1933 - 1935 powstaje dramatyczny tryp
t yk Lork - trzy sztuki, z których każda znaczy duży 
crok naprzód, a to: „Bodas de sangre'', „Yerma' ' („Bez
płodna") i „Casa de Barnarda Alba" („Dom Bernardy 
Alba"). 

W „Krwawych godach" treść prosta a dramatyczna 
d początku: matka i syn. Matka, która straciła męża 

i drugiego syna w sposób tragiczny - jakieś pora
chunki dwóch nieprzyjaznych rodów, Feliksów i jej 
męża; przeczuwa nowe nieszczęście. Syn ma się że
nić. ( ... ) 

Mi łość. Nienawiść, śmierć, na tych trzech m o tywach 
zbudowana jes t mocna i wzruszająca tragedia. Pełna 
kosmiczna, bez p aliatywów jak u Szekspira i Calde
rona. Jak u Ajsch lasa fatalizm niewidzialnego pro
tagonisty. Ten ponury fatalizm ciążący na całej akcji 
bierze L or ca z wierzeń ludu, w których występ'.lje 
i wpływ arabski. Od pierwszej sceny aż do katastro
f · snuje się zapowiedź nieuchronnnego nieszczęścia , 
nawet kołysanka, śpiewana dziecku do snu, potęguje 
zł o Nieszczy nastrój. 

Fatalizm tkwiący w umysłowości ludu hiszpańskie
go, przekonanie, że daremna jest walka z losem, pa
raliżują wolę bohaterów. Ale „Krwawe gody" nie są 
tragedią przeznaczenia Schieksalstragodie, tak 
modną w pewnym okresie wieku XIX - jakby się 
na pierwszy rzut oka wydawało. Bohaterowie akcji 
nie osiągają zwycięstwa, ani los ich nie pokonuje, bo 
nie usiłują walczyć, nie ponosi ich zapał do walki, 
jak choćby Czarującą Szewcową. Matka „przeczuwa" 
śmierć syna, zanim jeszcze wystąpią ślady grożącego 
mu niebezpieczeństwa. I poddaje się losowi. Tak być 
musiało. Przyroda bierze również udział w ogólnym 
smutku. A ponieważ - jak sam Lorca mówi w eseju 
„o kołysankach·· - na\\ et piękno Hiszpanii nie jest 
pogodne i słodkie , lecz palące , bezmierne , bez okreś
lonych konturów i zrozumiałego schematu, więc dziw
nie niepokojący jest ten wycinek Hiszpanii \ ,,Krwa
wych godach". 
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Bodc s de sangre" maj ą jeszcze jedną cechę cha
rai~terystyczną, prowadzą do początków sztuki. Wszak 
u je j k olebki wiązały się harmonijnie muzyka, ta
niec, śpiew i poezja. Tea tr p ierwotn::' wabi~, zachwy
cał i wzruszał wszystkimi sposobami. Trafia do m as 
ludowych bardziej przez zmysły i serce niż przez in
telekt. 

Lorca w swych utworach dram atycznych n a powr ót 
zespala różnorodne elementy. Łączy t;adycyjny folk 
l or z te chniką operową \Vprow· dz~ i;uezwy~ e efe}d ' 
sceniczne wśród dźwięków muzyln i rytmow tanca. 
Wstawki liryczne są też ogniwami całości. Element 
artys tyczny wnosi do „K rwawych godów' trad cy ~ 
n a poezja liryczna , romance, które L orca przys\ aJa 
tu bezpośrednio jako źródł wzruszeń dramatycz ych. 
Można je więc uważać w c ałości · w pierwszym rzę
"zie za cenn dokument f lklor u hiszpańskieg z je-

go ' ierzeniami, symbolami i dominującą nad życiem 
wizją śmierci. 

Krwawe god v'' są przede wszystkim p ięknym \ i
do~iskiem odnawiającym trad )r je złotych wieków li
te ratury hiszpańsk iej. Baśń udramatyzowana, w k tó
rej j ak w Cygańs k im romancero'' - nawet przy
roda blek~ ksz tałty ludzkie aby uczes tniczyć w 
akc ' i. 

L orca zachował w „Bodas de sangre" anonimowość 
postaci naz 1wa j e t ·urn ogóln ie : Matka Nar~eczonr, 
Narzeczona n ie nadając im wyraźnych cech mdy~""~
du alny h i śr dowiskowych. Jed ·nie Leon ~rdo, pin
tu mo ns i ośr dek ak ji, ślepe narzędzie przezna
czenia j e~ t nazwany. 

Mie j ce ·entralnc ' tr agedii zaj171 u j ~atka w 
k tórej ogni kuje L orca r aliz:n . ~tulu . _Kapitalny t. P 
mądr j wieśniaczki andaluZYJ k1 J. śm~er y~a r~z~ 
wiązujc niejako dramat duchoV:'y J\'.1atki.. Snad~ w. JeJ, 
jaźni zbyt dług gromadziły się sił y n~e znaJd . Jqc~ 
u j śc ia . Na próżno ud rzała J?roś_ ą ~ mebn ?bOJE;-1nc 
i mil zące. To też opanowuJ e Ją mesamo:w1ty spo
kój , gdy ,s t ało się', gdy obaj rywale wracaJą na ma
rach pojednani przez śmierć . (. .. ) 

J es t zbyt dumna, a by ból swój_ ok azy ać _na zew
ną trz. Cierpi z całą świadome c1ą o?r mu 1 bez11a
dzicj ności nieszczęścia. „Jak straszme patrzeć, gdy 
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płynie krew własnych dzjeci. J edna chwila i nic 
z tego, co kosztowało n as tyle lat życia". Ale panuje 
nad sobą : ,,Muszę być spokojna. P zyjdą sąsiadki, nie 
hcę aby widziały moją nędzę!" 

Zna prawa życia i obojętność ludzką, a nawet wro
gość wobec cudzego nieszczęścia. „Bo gdy umarli od
chodza na zawsze, żywi muszą zamilknąć. Dla wszy
stkich · śmierć tamtych jest rzeczą zw kłą, mają p ·a
wo nie rozumieć i sądzić tych co p ozostali". Zamiast 
bluźnić i złorzeczyć Bogu i lu dz"om Matka wyraża 
w końcu swą wielkość duchową i piękno wewnętrz
ne w prostych a m ocnych słowach: ,Błogosławione 
niech będą łany pszeniczne, bo pod nimi spoczywaj ą 
m oi synov ie. Błogosławiony niech będzie deszcz, któ
ry obm ywa twarze zmarłych. Błogosławiony n iech 
będzie Bóg, który położy nas wszys tkich na wieczne 
odpoczywanie". 

Określano temat ,Krwawych godów" jako rywali
zację dwu rodów cygańskich. Określano go też jako 
konflik t między małżeństwem z miłości a małżeń
stwem z rozsądku . Podkreślić wyp adnie wysoce etycz
ne postawienie zagadnien ia u L orki. Uo abia je Na
r zeczona . gdy m ówi do Matki: ,,Zejdę do grobu czy
sta. Twój syn był dla mnie wybawieniem, a ręka 
tamtego por ała mnie jak m orska fala od brzegu". 
Tak się kończy pierwsza z tryptyku tragedia kobiety. 

Stefania Ciesielska-Borkowska 

(Z książki Teatr F ederik Garcii Lorki" Ossoli-
neum Wroclaw - Łódź 1962). 

* 
* • 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

SZTYLET 

Sztylet 
zapada w serce 
jak pazur brony 
w ziemię jałową, 
N ie. 
N i e w b i j a j m i g o. 
N ie. 

Sztylet 
jak promień słońca 
rozjarza straszne 
parowy. 
N ie. 
N i e w b i j a j m i g o. 
N i c. 

przekład Jerzy Ficowski 

* 
* * 

- 18 -

FEDERICO GARCIA LORCA 
(nota biograficzna) 

Najwybitniejszy, obok Jacinto Benavente (laureat 
Nobla z roku 1922, autor między innymi „Żlc kocha
nej'', 1866 - 1954) i Alejandro Casona (twórca spo
pularyzowanej przez M. Ćwiklińską sztuki „Drzewa 
umierają stojąc", 1903 - 1965), dramaturg piszący 
w języku hiszpańskim, Federico Garcia Lorca, uro
dził się w Fuentevaqueros (Andaluzja) 5 czerwca 1898 
roku. Dzieciństwo spędził na wsi. Wieś, obyczajo
wość i wierzenia jej mieszkańców znalazły później 
wyraźny oddźwięk w jego twórczości. 

W Grenadzie, a potem w Madrycie studiował pra
wo i literaturę. Był człowiekiem wszechstronnie uta
lentowanym, zajmował się muzyką (nauczycielem je
go był de Falla) i rysunkiem (bliska przyjaźń z Sal
vadore Dali). Pisarską osobowość Lorki kształtowało 
tzw. „pokolenie 1898'' ruch nawołujący do zaintere
sowania folklorem, a także odwołujący się do tra
dycji „złotego ·wieku literatury hiszpańskiej''. 

Pierwszym poważniejszym sukcesem literackim pi
sarza był tom poezji „Pieśni!'' (Canciones) z roku 
1927, choć wówczas już był autorem kilku innych 
publikacji. Pierwszym sukcesem dramaturgicznym 
stała się „Mariana Pineda", sztuka tematycznie na
wiązująca do tradycji walk ludowych przeciwko mo
narchii (1928). Utwór ten stan:(~ się później sztanda
rowym dziełem walczącej, republikańskiej Hiszpanii. 
Także w roku 1928 ukazał się kolejny tom wierszy 
.,Ballady cygańskie" (Romancero gitano). Wśród jego 
dziel poetyckich odnotować trzeba jeszcze: „Poemat 
o śpiewie andaluzyjskim" (Poema del cante jondo) -
1931 i ,,Lament nad Ignacio Sanchez Mejias'' (Llanto 
por I. S. M.) - 1935. 

W 12.Lach 1929 - 1930 przebywał w Stanach Zjed
noczonych, a efektem tej podróży stała się książka 
,.Poeta w Nowym Jorku'' (Poeta en Nueva York) 
wydana dopiero pośmiertnie w roku 1948. Na począt
ku lat trzydziestych Lorca podejmuje wszechstronną 
działalność teatralną. Jest praktykiem - w roku 1931 
organizuje wraz z grupą entuzjastów - amatorów te
atr objazdowy „La Barraca", który wędruje po naj
bardziej zapadłych zakątkach kraju, grając klasyków 
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literatury hiszpańskiej . (Lope de Vega, alderon, Cer
vantes . Jest także eoretykiem, w r oku 1935 ukazał się 
zbiór jego szkiców i esejów „O teatrze", w którym p o
stuluje i formułuje założenia „teatru akcji społecz
n ej'', przeciwstav.riając go współczesnemu teatrowi 
burżuazyjnemu. J est w reszcie i przede w szystkim dra
maturgiem. Na· ciekawsze, naj bardziej popula rne je
go u twory dramatyczne to , Czaruj ąca szewco·. a' (La 
zapatera prodigiosa) - 1930 .,Skoro m inie pięć lat" 
<Asi qua pasen dnco a nos) - 1931, , KRWAWE GOD " 
(BODAS DE S NGRE) _ 1933, „Yerm a czyli Be z
płodn a' (Ye m a) - 1934, ,Panna Rosita" Dona Ro
sita) - 1935 , D m Bern rdy Alba" (La casa de Ber
narda lba) - 1936. J est autorem miniatur dr ama
turgicznych , Teatro b ·e e' (1928) a także teks tów 
dla teatró lalkowych. 

W roku 1936 w ra z z Rafaelem Alber ti i J ose Ber 
gaminem organizuje Związek Antyfaszystowski h In
tele! tualistów. 19 s ierpnia tegoż r oku w drugim ty
godniu w ojny domowej, Feder ico Gar c·a L orca zo
stał rozstrzelan p rzez frankistów. Antentyczne za
angażowanie spo eczne i polityczne pisarza, jego tra
giczna, przedwczesna śmierć, sprawiły, iż został on 
patronem rew olucyjnej walk i narodu hiszpańskiego 
w latach i.; o' ny dom o\ ej . I tak na przykład dla 
uczczenia żoln ier zy Brygad Międzynarodowych, w 
pierwszą r cznicę ich wyjśc ia pole, wystawiono w 
Madrycie „Mar i anę Pinedę'' . 

Na sceny polskie wprowadził dramaty L orki Leon 
Schiller. Z ·· eg inspir a ji roku 1948 odbyła się w 
Łodzi polsl a p rapremiera KRW WYCH GODÓW'' 
w reżyserii J . Wyszomirsk iego i scenografii Z. Strze
leckiego. Olbrzymie p oi.; odzenie sprawiło, że je zcze 
w tymże 1948 roku odbyła się premiera tej sztuki w 
War za wie. Teatry po s ie grały poza t ~m: „Marianę 
Pinedę . „Pannę Ros' tę ', .Yermę11 ,,Czarującą szew
cową" , .,Dom Bernardy Alba', a także , Szopkę don 

r istobala' i , ,Miłość don cmpirlina do Belissy w 
jego ogr odzie '. 
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l"EDERIC GA RCIA LOU.CA 

DE PROFUNDIS 

Stu za k ochanych leży, 

na zawsze są już u śpien i 

p od wyschłą glebą. 

W andaluzyjskie j zi mi 

są długie drogi czerwone. 

W Cordobi w oli ck zieleni 

pos tawmy im sto krzyży 

by były o ni ·h wsp mnieniem. 

Stu zakochanych leż . 

Na zawsze są uśpieni. 

pn ł oź ~r ł .Jerzy F icow ·ki 

* 

* 
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KIEROWNIK PRACOWNI SCENOGRAFICZNEJ 

TADEUSZ RA.JKOWSKI 

KIEROWNIK '.rE CHNlC Z NY 

ADAM CWETSCH 

l"JEROWi I Y PRACOWNJ 

Główny elektryk 

Zastępca :::.l· elektryka 

Prac. krawiecka damska 

Prac. krawiecka męska 

Pracownia stolarska 

Pracownia mal.-modelat. 

Pracownia fryzjerska 

Brygadier sceny 

HENRYK HADAJ 

HENHYK ROZWALKA 

STANlSŁA W A SIKORA 

LUCJAN OCHOTNY 

JAN DYDUCH 

WACŁAW GRYNCEWICZ 

GERTRUDA OLSZLEGIER 

CZESLAW TATARA 
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