


OM SIE I BEUSV powiedział Lo ca, ze 

1c do ieJkiego drama u. a razie Jedna me 

więcej nie zr biłem poza naszk1co zwięzłych słowach 

samych postaci... azwałe ę sztukę ameralnq, gdyż chciał-

bym później n temat ze wszystkimi jego olbrzymimi trudnoś-

darni Jeszcze raz opracować„. Don Perlimplin jest chyba na 

całym świecie najmniej zdracbanym mężem. Jego uśpiona wyo-

braźnia zderza się ze straszliwą zqdzq jego żony, ale w grun-

cie rzeczy to on jest tym, k óry przyprawia rogi wszys kim ko-

bietom ... Co mnie w DON PE LIMPLINIE szczególnie oczaro-

wato, to kontrast między liryzmem a groteską, które każdej 

chwili mogą się ze sobą stopić". 



Teatr iest szkołą 
płaczu lu śm·ec u. 
Jest wo nq trybun , 
na którei 
ludz·e 
dobitnie wykazui 
przestarzałość lu b dność 
teorii moralnych . 
1 za pomocą 
żywych przykładów . , 
mogą wyrazie 
odwieczne prawa 
rządzące 

ludzkim sercem . . 
1 uczuciem. 
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Przemawiam„. jako żarhwy 

w ielbiciel teatru akcji społecz
nej. Teatr stanowi bowiem je
drn z najbardziej przekonywa
jaC'ych i potrzebnych środków 
.Jo przebudowy kraju. J est ba-
1·ometrem wskazującym jego 
iuieikość lub upadek. Uczulony 
i dobrze we wszystkich gen
re'ach ustawiony t eatr może 

w ciągu niewielu lat zmienić 

u:rażliwość uczuciową narodu. 
Łnjdacki teatr natomiast, gdzie 
k opyta zastępują skrzydła, mo
że cały n aród upodlić i uśpić. 
rreatr . jest szkolą płaczu lub 
śmiechu. Jest wolną trybuną, 

· na. której ludzie dobitn·ie w y
kazują przestarzałość lub błę

dność teorii moralnych i za po
mocą żywych przykładów mo
gą wyrazić odwieczn e praw a 
·rządzą:ce ludzkim sercem i u
c.zuciem. 
Naród, który teatrowi swemu 
nie dopomaga i nie sprzyja, 

. jest jeśli nie martwy, to co 
łajmniej śmiertelnie chory. 

MNIE Z MOJA GIT ARA W PIASKU 

:-.·rasuj ę to i do sam<? go teu
i ru, jeśLi nie 'l. yczuwa on spo
ł ecznego tętna. hi.storii, tragiz
mu ludzi nie sfałszowanej 

. w oisto ' ci i h ojczyzny i ie/i 
ucha, śm·źechu czy płaczu. Tft

k i. teatr nie ma prawa nosi<: 
m iana. teatru, Lecz powinien 
nazywa ' się salą do zabaw lub 
miejscem , gdzie wyczyn:ia się 

Lę obrzydliwość którą określa

my słowem: zabijani.e zasii. 

PubLiczność tea tralna jest jak 
dz iatwa szkolna. Surow y, po-

· 1 zżny nauczyciel, który umie 
oymagać, ale jest przy tyrn 

.i.: prawiedliwy , bywa zawsu 
szanowany, a krzesła chwiej-
1: ych schlebiających uczniom 
1wuczy ieli, którzy ani nic u-
ią, ani nie każą się uczyć, by-

u:a.?q naszpiko w2ne okrut:rąrrni 

·z pilkami. 
Publicznoś ~ można pouczać -
c hciałbym. przy tym zaznaczy '. 
ze nie mówi ę t u ,lud", ule 

_cłaśnie publi zno.~ć „. Przec1-
1 ie11st em tego jest „ ubija-

F. G. LO RCA ,, MEM ENTO" 

nie _fantazj i
1 

wyobra.ini. i urok i 

teatru, który zawsze jest szttl
kq i zawsze wzniosłq sztuką po
zostani e„. Od najskromniejsze
go teatru aż do najbardzieJ 
'i;; . paniał go należy wszędzi 

zarówno na widowni., jak i 
garderobie aktorów wypisywać 
sł.owo : «Sztuka ». Je ś li się tego 

ie zrobi. trzeba będzie napi 
..:ać słowo «Handel » lub jeszcz e 
inne, którego nie śrniem w pros t 
1rypowiedzieć . No ·i pozn tym 
Jeszcze hierarchia , dyscypl.inn , 
d11ch ofiarności„ miłość .„ 

Nie jestem jednak marzy i -
lern. Wiele razy na zimno prze-
myślałern to, co czuję a jako 
prawy Andaluzyjczyk posia
dam tajemnicę zachoi ania 
z~mnej krwi, ponieu aż k.r 1 

'PWja jest stare!. „ Wiem, że ten 
in.a rację, kto po tcirza: «jut ro , 
j 'lltro, jutro », ho czuje nude1.'
< ie nowego życia. które un si 
.· -i~ nud .~wiatem . 

tZ ·1 F' G . Ll 1r Gttw da 



ZOFIA SZLEYEN 

GROTESKI 
TEATRALNE 
LORKI 

[ ... ] Życie Federica Garcia Lo -
ki, jego 37-letnie życie, obra
cało się w sferze pieśni, tea
tru, malarstwa i po3zukiwania 
coraz to nowych doznań twór
czych. Federico, syn właścicie
la małego fol war ku w Fuen
tevaqueros pod Granadą, wzra-
tał pośród pracy i pieśni , 
wśród rytmu starych romanc 
podkreślanych brzękiem gita
ry, między nauką a bajecznie 
kolorowymi zabawami ludowy
mi w dniach jarmarków, gdzie 
swobodna, cygańska fantazja 
ludu Andaluzji każe młodzieży 
tańczyć na ulicy przy blasku 
księżyca. Federico jest czło
wiekiem teatru niemal od dzie
ciństwa; wraz z siostrami Isa
bel i Conchitą tworzy scenę 
kukiełkową, której je3t reżyse
r em i, coraz częściej, autorem. 
W latach licealnych staje się 
inicjatorem teatru amatorskie
go, sięgając po sztuki klasycz
nego repertuaru hiszpańskiego 
- na nich uczy się sztuki dra
matopisarstwa. [ ... ] Za czasów 
uniwersyteckich w madryckim 
domu studenta „Re3idencia de 
Estudiantes", który zresztą nie 
tylko studentom dawał przy
tułek, ale stał się rodzajem li-

terackiego klubu, improwizo
wał Lorca wieczory autorskie 
dla kolegów i chwilowych goś
c~ tego domu - pisarzy i ar 
tystów. 
,[„.] Federico Garcia Lorca pró
bował wielu sposobów artysty
cznej wypowiedzi. Pisze od 
\Vczesnej młodości komedyjki 
poezje i pieśni, ale do piesni 
trzeba muzyki. Szuka muzyki 
do '3tarych pieśni ludowych, a 
do własnych sam ją komponu
je. Przeważnie jej nie zapisu
je - są to kwiaty, które kwit
ną tylko w ciągu jednego wie
czmu dla przypadkowo zebra
nych wokół pianina przyjaciół. 
bądź przed scenką domowego 
teatrzyku. Swoje malarstwo 
traktuje Lorca w pewnym sen
sie poważniej; wystawia na
wet na prośbę Związku Mala
rzy Katalońskich ·swoje obraz
ki w ich Salonie Barcelońskim. 
Barcelona była wówczas tere
nem przychylniej'3zym dla no
wych kierunków w malar
stwie, a obrazki Lorki zatrą
cały mocno o nadrealizm -
Juan Miró był przecież Hisz
panem, jest nim Picasso ... Ma
larstwo Lorki jednak często 
wiązało się z elementami sce-



nografii - bywał dekoratorem 
~wego teatru, teatr bywał osią, 
wokół której krążyła jego mu
Z) ka, malarstwo, poez;ja. 
Wśród form poetyckich przez 
niego uprawianych błyszczy 
jasno romanca utwór epicko
- liryczny pochodzenia średni o -· 
wieczneg , o formie tyrady 
śmiozgłoskowej. Cechą cha

rakterystyc zn ą takiej romanc. · 
j e.;t jej teatralność, ni2 tylko 
dzięki żywości akcji. ale i 

·skutek bezpośredniego ope
r wania dialogiem [ .„] Roman
ce L rki szczególnie nadają się 
do interpretacji teatralnej · 

· hoć są już nasycone duchem 
nowej epoki. duchem poezJ i 
ultraistycznej (ultraizm - h1-
.".lzpańska odmiana futury zmu) 
jest w nich wątek epicki in
tryga teatralna i dialog. [ ... ] 
Federico Garcia Lorca zostd
wił nam sześć wielkich drama
tów i jedną komedię oraz po
nad drugie tyle fars groteskc -
wych . .Jest jednak jeszcze ,,vie-
1<' utworów teatralnych . któ
r :vch teksty zag inęły całk wj
c· e lub c zęś c i wo, a któr eh 
i tnienie jest pewne (np. El 
Pu.blico , Les suenos de mi pn -
111a Aurelia oraz kilka g ro t -
sek) i rnoL je zcze ię odnaj 
dą . Lorca miał bowiem zwy
czaj, uroczy zresztą , ale zł -

rogi, pożyczać lub darowa ' 
t eksty świeżo napisanych u-
worów swym znajomym. Po
nieważ równocześnie nie zale
żało mu na druku, królewskie 
te dary po wybuchu wojny hi
szpań3kiej 1936 roku i po 
śmierci Lorki pogrążyły się w 
cieniach śmierci czy zapomnie
nia. 

W pierwszych dwu nastu la
tach twórczości od 1918--1B31 
roku przeważają na warsztacie 
teatralnym Lorki utwory z gLl 
tunku farsy groteskowej osta 
tnie czter lata życia w ·pel
niają wielkie dramaty; al:; zda-

· zają się i tam, jak np. w Pu n
nże Rosicie, sceny o cechac.:h 
groteski. I . . . ·1 Pisanie grotesek 
kukiełko\\ eh dla doro ł reb 
było w hi3torii teatru zymś 
r rndkim i nowy m. ,,Od najda
wniejszej starożytności zn nko
m ici pisarze mó\vili o kukieł
kach. Kilkakrotnie się zdarza
ło, że dawały one natchnieni 
do wielkich dzieł wielkim 
h\ órcom, jak to było z Fa11 -
tem Goethego, ale jakoś nikt 

nie pokusił się o pisani2 dl; 1 
nich '' - skarży się francuski 
znawca i historyk teatru ku
k iełkowego. Jacques Chesnai ·. 

przecież teatr ten ma \v e 
Francji jakąś .;;woją hist nę . 
Wiek XVII przyniósł Paryżo
w i wielką mod na kukiełld , 
która osłabła \V XVIII, ale v 
XIX ruchoma lalka ożyła n 
nowo: w 1837 rodzi się na 
Montmartrze teatr cieni .Chnt 
Noir'', oraz w 1898 - p etyck1 
teatr kukieł „Petit T heatre ', 
który wystawia Ptaki !irysto
fanesa. Bun:ę SzekspiL'J i i n
termedium Cervantesa ~ PiI 
;zy strażnik . 

W Hiszpanii , podobnie jak w 
:nnych krajach średni0\,viec7a 
kukła rodzi się w kościele. W 
pewnych okresach kościół zre
sztą zakazywał takich przed
sta wie11, ale później znow du 
nich wracał - i przy takim, 
widać koniecznym oportuniz
mie - jeszcze po dziś dzień 

oglądamy po„tacie Chrystusa, 
Madonny i świętych ożywione 
systemem sznurków sprę
żyn. [„.] 
Oprócz kukieł grających role 
religijne w szopkach na Boże 
Narodzenie i przy innych oka
zjach świątecznych, w Hiszpa
nii dość wcześnie pojawiły się 
kukły typu .:§wieckiego. [ ... ] 
Wraz z przeniesieniem kukieł
ki na teren świecki, we Wło
szech ukazuje się postać Poli
szynela; gdy w okresie odro
dzenia przychodzi moda na ku
kiełki w krajach śródziemno
morskich, konwencja tego tea
tru staje się bardzo bliska -
zwłaszcza w części plastycznej 

teatrowi typu Comedia 
dell' arte. 
Z cw.3em włoski Poliszynel za
czy na wciskać się do Hiszpań
~kiej swpki, dostaje tu z łat
wością obywatelstwo i wystę
puje jako Cristobal ~ Polichi
nel. Zresztą wpływ włoski jest 
tu raczej drugorzędny: dotyczy 
głównie części mechamcznej i 
dekoracyjnej! tematyka szopki 
b 1 szpańskiej wyra-3ta zawsze z 
d ucha narodowego. O sob. 
działające - to nadal Mauro
wie andaluzyjscy, rycerze Ka
s ylii, olbrzymi i czarodzieje 
zdobywcy amerykańskich In
dii, osoby ze Starego i N owe
go Testamentu; tematy zaś, 
prócz legend o życiu świętych, 
to przede wszystkim romance 
a także widowiska reproduku
jące walki byków. Cristobal -
Polichinel najczęściej biernie 
af"ystował uczonej małpie ślep
ca. Wreszcie i to przybrane 
nazwi3ko odpadło i Cristobal 
stał się pełnym Hiszpanem. [ „.] 

Dnia 20 sierpnia 1936 roku 
nStała się straszna zbrodnia w 
Granadzie" która poruszyła 
wszystkie umysły i serca w 
Hiszpanii Republikańskiej! 
wszy.3tkie siły zwalczające fa
szyzm w Ameryce Łacińskiej 
i na całym świecie: od kul żan
darmów frankistowskich padł 
wielki poeta Hiszpanii, F'ede
rico Garcia Lorca [ „.] Siepacze 
z Guardia Civil zabili 11 śpiewa
jące serce Hiszpanii". Jego 
poezja jednak po śmierci twór
cy nabrała mocy rewolucyjnej , 
a jego teatr stał się własnością 
ludów świata. 

Zofia Szleyen, Groteski 
teatralne Lorki (w:) F. G . 
Lorca, Teatra breve, Kra
ków 1966 s. 211-2 
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N a czym polega n owa tor s t wo 
Lorki w dziedzinie teatru? 
Krytycy zadają 3obie pytanie 
czy teatr Lorki. który się za
powiadał tak obiecująco był
by spełnił pokładane w nim 
nadzieje, czy poeta, któr y w 
je:dnej dziedzinie osiągnął 
szczyt dojrzałości artystycznej , 
de.szedłby do doskonałości i \ 
drugiej. Najkrytyczniej do swe
g0 teatru ustosunkował się w 
ostatniej wypowiedzi sam poeta. 

teresowania na człowieka i od
tąd tylko nim się zajmował. 

W teatrze starał się Lvrca łą
czyć harmonijnie poczucie tra
dycji z postulatami nowej 
sztuki. Ale według jego prze
konania teatr nie jest autono
miczny. prawa i obowiązki 
dyktuje mu społeczeństwo. 
jest więc społecznie odpowie
dzialny. Zagadnienia społeczne 
i wypowiedź artystyczna 

Mimo to nie ulega wątpliwoś , ·, 
ci że zajął on również \V tea- ~ I 
trze zdecydowaną pozycję i 

wniósł doń nowe wartości . ~ 
Przeszedł zwycię3ko przez roz- \ .' 
lewność romantyczną (1v1ariana ~ · 
Pineda) i udziwnienia surrea
hznm (Asi que pasen cinco 
cmos), a zwrócił się do tradycj i 
\Vielkich pisarzy dramatycz
nych złotych wieków, do ich 
tradycji ludowej, realistycznej 
i postępowej. Lorca tworzył 
nową ludowość w poezji, chło
nąc wszystkie zdobycze nowo
czesnej liryki. Przezwyciężyw
szy zachwyt dla kosmosu, dla 
przyrody, 3kierował swe zain-

naj wyższej klasy - za zębiaj ą 
.:; ię w nim i łączą jak na jści
ślej. Jest trybuną s;>0łeczną , a 
przede wszystkim sztuką. Lo r
ca daje dowody, że na wet bez 
postawienia wy rażnego proble
mu społec znego czy też b ez 
próby rozvv iązan i a go m oL 
dz ieło drama t czne sp"' :1 ić o-

kreślone zadanie połeczne . 
Stylizacja artystyczna przeo
braziła tematy pozornie ogra
niczone do rzeczy i spr a w an
daluzyjskich w tragedie o pro
blematyce ponadhiszpaiiskiej , Cl 

nawet ogólnoludzkiej. Taka 
była ewolucja teatru Lorki. 
Kied y Lope de Vega pi; ~1ł swo
.iq poetykę ei Il rt e nue vo d e 
hocer cornedias en este ti em
po No1 a sztuk a pisania obec
n ie konied·iź), sztuka dramat -
c1n a w Hiszpan ii b) ła 3eszcz 

I .r.a niskim poziomie. Albo bez
myślnie i niewolniczo sto:;owa-

\ 
no prawidła klasyczne niezgod
n e z duchem epoki i kr;iju we
dług recepty włoskiej (Robor
t llo) , a tylko rzekomo Arysto-

: ·I j \1 0 wulgarn. e komedie poz ba-
„ wione sensu i piękna . Lope d 

:.:... ~ „ Vega postanowił więc dorando 
'.J _ . /1 errn. r de I vu. ~go (złoc_ą~ błąd 

. ~ ~minu) tworzyc w gusc1e lu-
do w. ·m komedie artystycznie 
clobre . W ten sposób kształcił 
s :1 ak odbiorców i spełniał pe
;\·nego rcdzaju - niezamierzo

rolę pedagogiczną . Głę
hiej i świadomie postawił cel 
teatru Lorc:i.: teatr ma funk
ję społeczną, jest trybuną , z 

k tóre.i wypowiada się zarówno 
1 ud , jak jego rzecznik - pi
. .:: a rz dramatyczny. I t jest zu 
J ełnie nowe. 
Przy znaniem teatrowi funkcji 
społecznej wyprzedził L r ·a 
epokę powojenną; wła.ś nie w 
ten sposób pojmuje teatr 
Brecht, Steinbeck i in. , a za 
nimi dzisiejsze społeczeń twa. 
Prócz tego szerokiego ujęcia 
roli i zadań teatru Lorca zmo-



dermzo\ a ł pewne t radycyJne 
pojęcia hiszpańskie, n a któ
r ·eh opi erała się często intry
ga komedii złotych wie ·ów. A 
'"·ięc przede wszystkim pojt:cie 
honoru . Wywodziło ~ ię ono 
je.:>zcze z czasów ryce ~kich 
ale kodeks honoru nie był nig
dzie tak r gory tycznie prze
strzegany jak w H i zpani i. 
Wiadomo, jak ostro b ;l r w 
.:. redniowieczu karane w zelkie 
wykroczenia przeciw „religii 
honoru' ' . W komedii pojęcie t o 
przybrało specyficzny charak
ter: największym przestęp

stwem w tej dziedzinie była 
zdrada rnałżeńska , oczywiści e 
ze strony kobiet r. Z dramat opi
sarzy najkonsek wentniej pro-

wa dza do dramatu honor Cal
deron, doprowadzając jego kult 
d absurdu. Samo podejrzenie 
żon o zdradę już wydawało 
na nią wyrok śmierci. Dozna
na krzywda wołała bezapela-
y jnie o pom3tę drażliwość 

honor graniczyła z fanatyz
mem. 
Lorca pokazuje w swoich dra
matach do czego doprowadza 
fałszywie pojęty honor , gd 
przestaje być poczuciem god
ności osobistej (Czarująca sze
t cowci), a staj e się ciGżkim 
brzemieniem które się dźwiga 
z uporem. a bez przekonania 
(Yerma), lub pustym dźwię
kiem powtarzan m prz z nie
inteligentną a okrutną adyst-

kę Bernardę Alba. Ten fałszy
wy honor mści się, prowadzi 
do zbrodni lub unieszczGśliwia 
całe otoczenie. Obiektywizm 
autora wywołuje u widza traf
ne U3tawienie sądu. A więc 
nowatorskim jest tu nadanie 
staremu pojęciu nowego zna
czenia, względnie nowe świe
tlenie pojęcia . 
Wielką zasługą Lorki jest rów
nież przedstawienie tragedii 
hiszpańskiej w jej różnych od
mianach, pokazanie j k żyje 
w Hiszpanii większa · ć J~obiet 
\Ve własnych domach - hare
mach bez swobody poruszania 
się jak młode dziewczęta ska
za ne ·3ą na bezczynna' ć , plotkę 
i psychozę erotyczną. 
Innowacją , którą wprowadził 
Lorca do utworów dramatycz
ny ch wbrew tradycji wielkie
go hiszpańskiego teatru klasy
cznego, była proza. Proza wy
r azista, żywa, naturalna zastą
pHa prawie zupełnie wiersz. W 
pierwszych dramatach, w któ-
1y ch Lorca wplata bardzo cz ,-
to poezje w akcję, gdzie poe

zja jest niejako wyrazem naj
głębszych czy podświadomych 
uczuć, używa on po mistrzow-
ku prozy poetyckiej. W miar 

jak twórca narzuca sobie asce
zę, 03zczędność słów -- proza 
Lorki przybiera formę coraz 
urowszą a silniejszą w wyra

zie. Ale najbardziej znamien
na dla teatru Lorki je t jego 
postawa społeczna postulat 
wzajemnej solidarności ludzi 
między sobą . 
Konieczność roztrząsania zaga
dnień społecznych w sztuce, 
oho\: iązek art sty. by z, jął ja 

kieś stanowi3ko wobec rzeczy
wistości społecznej, podkreśla 
Lorca jeszcze na krótko przed 
ś miercią: 
,Żaden prawdziwy człowiek 
już nie wierzy w~ tę bzdurę 
(una zarandaja) - czystą sztu
kę, sztukę dla samej sztuki. W 
obecnym tak dramatyczny m 
momencie świata artysta musi · 
śmiać się i płakać ze sw01m 
ludem [ ... ] Twórczość poetycka 
jest mi3terium nieodgadnio
nym jak misterium urodzenia 
człowieka [„ .] Ani poeta , ani 
n ikt inny nie posiada klucza 
do tajemnic świata [ ... j Ale 
cier pienie człowieka i ustawi
czna niesprawiedliwość której 
pełno na świecie i moj e wła
sne ciało, i moja myśl ·zbra
niają mi przenieść mój d nn 
na gwiazdy''. 
Teatr był jego powołaniem. a 
nerw dramatyczny okazał się 
silniejszy od lirycznego, ponie
waż interesowali go wi,~cej I u-· 
dzie mieszkający w jakiejś o
kolicy niż jej pejzaż, a przy 
tym teatr pozwalał mu na 
kontakt bezpośredni z masam i 
i oddziaływanie na nie. 
Jorge Guillen twierdzi , że li 
ryka Lorki przeszła do epiki 
i dramatu, nie tracąc swego 
~ woistego charakteru. Przed
stawiał wydarzenia i namiet
ności, używał opowiad, n ia i 
d talogu, częst baśni i tragi ·z
nej legend ' łącz rł obr'" z z 
treścią . 

Chcąc stworzyć teatr n owy, 
czuł, że wpierw musi się bro
n ić przed nałożeniem jakich
kolwiek więzów. Dlatego od
rzuca zawsze vvszelkie etykie-



ty, wszelkie „izmy" , kturymi 
chciano ograniczyć jego orygi
nalność . Nie odpowiada mu 
wyłączna ludowość - popula-· 
rismo . Wszak równocześnie z 
r omancami ludowym i w for
mie i treści pisze alek3crndry
nem ody i awangardowe poe
zje (Poeta en Nueva York) . 
Broni się przed wyznac1.eniem 
mu miejsca w polityce. W li ś
cie do Jorge Guillen ( HJ27) pi
. ze: „Męczy mnie mój ;nit cy
gań.;kości - gitanismo . C. ga-

i służ i i jako t m at I nic: 

więcej. Insynuowanie mi, że 
jt-stem Cyganem, daje markę 
niekulturalności, braku vvy
kształcenia, poety d z i k u s a. 
j2kim, jak wieszi nie jestem! 
N ie!" 
Ktoś zapytał Lorkę, czy je ·t 
Hiszpanem. na co odpowie : 
,Hiszpanem ponad \vszystko i 

wszystkich, a potem żad i wym 
rr: iłośnikiem tego wszy .:;tkiego, 
co jest osobiste i charaktery -

. r tyczne w pro wincjach" . Ale 
krajnego nacjonalizmu też nie 
przyjął: rozpatrywał wszyst 
kich ludzi i wszystk ie zagad
nienia pod kątem ogólnoludz
k im wierząc. że jakaś oś du-
h owa prąd podświadomości 

ł~czy wszystkich mieszkańcó \i 
ziemi . 

le teatr i v ogóle sztukę dra
ruatyczną pojmował po swoj e
mu . .Jego wielokierunkowe uz
dolnienia odegrały tu decydu
jqcą rolę . Federico - śpiewak , 
muzyk, r ecytator, ry.:;ovvnik . 
pisarz liryczn i drama tyczny , 
musiał być i wzorowym reży
serem, scenografem oraz akto 
rem. [ ... ] 
Lorca rozumiał , że należ · 
związać teatr z plastyką , a po
\Nodzenie widowiska za leży w 
dużej mierze od jego rytmu , 
barwy i scenografii. Podobnie 
jak u nas genialny reżyser 
L„eon Schiller, uważał , że zes
polenie wszystkich elernentów 
inscenizacji: gry aktora, plas
tyki i muzyki , która narzuca 
rytm ruchom aktora - to je
dyna droga do osiągnięcia 3yn
tezy konstrukcyjnej w teatrze . 
W stosunku do sztuk dawnych 

ier ził f orca. ż jej dobra 

interpretacja przy odpowied
nich dekoracjach może dać 
wrażenie współczesnego teatru. 
Nowy teatr musi iść za ryt
mem epoki, zbierając jej ak
tualne wzruszenia, bóle, walki 
i dramaty. 
Gdy Lorca zastanawia się nad 
stosunkiem dzisiejszego hi3z
pańskiego teatru do dawnego 
uważa, że lepiej nie porówny
wać go z teatrem złotych wie
ków. Z tamtych czasów \Vynie
ś1i widzowie hiszpańscy przy
Z\\ yczajenie do sztuk drama-

tycznych pisanych wierszem. 
Z teatru ro.mantycznegoi po.e
tyckiego me pozostalo me: 
Zorilla wyciska łzy z oczu, cze
go nie potrafi ani pisarz natu
ralistyczny, ani moderni3tycz
ny. Z dziewiętnastego wieku 
pozostał tylko melodramat. 
Wiek XX rnusi znaleźć wyraz 
adekwatny dla \Vielkości epoki 
i jej nowych osiągnięć \i ·e 
vvszystkich dziedzinach. 

s . Ciesielska-Borkowska , 
T atr Federika Garcta L or-
kl, Lód~ 1 2, 5 59 
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TEATR BYŁ ZAWSZE MOIM POWOŁANIEM.__ oddałem mu 

wiele godzin mego życia. Mam własną. indywidualna ieao 

koncepcję. Teatr to poezja, która podnosi się z kart książki 

i staje się własnością człowieka. A kiedy to się urzeczywistnia, 

człowiek mówi i krzyczy, płacze i rozpacza. Teatr wymaga, aby 

kaida postać sceniczna ukazywała się w kostiumie poezji i aby 

równocześnie jej krew i kości były widoczne. Muszą te posta

cie być tak ludzkie, tak przerażająco tragiczne, powiązane 

z życiem i dniem z taką siłą, aby biły w oczy ich zdrady, aby 

przeżywać można było ich cierpienia i aby na ich usta 

spłynęły słowa niosące cały żar miłości lub nienawiści. 




