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BALLADA O TRZECH RZEKACH 

Płynie wielki Gwadalkiwir 
wśród pomarańcz i oliwek. 
Rwą Granady obie rzeki 
od śniegów ku pszennej niwie. 

Ach, miłości, 
co odeszłaś i nie wracasz! 

G\vadalkiwir bujną brodę 
brzegów swych zdobi granatem. 
Sm tne są Granady rzeki: 
jedna krwią jest, druga płaczem. 

Ach, miłości, 
która uleciałaś! 

Dobrą drogę ma Sewilla 
dla śmiałych statków żaglowych; 
ale westchnienia jedynie 
płyną przez Granady wody. 

Ach, miłości, 
co odeszłaś i nie wracasz! 

Gwadalkiwir, wielka wieża , 
wicher wśród pomarańcz liści. 
Dauro i Genil jak martwe 
nad sennym stawem wieżyczki 

A.eh miłości, 
która uleciałaś! 

Któż by rzekł, że ciche fale 
błędny ognik krzyków niosą? 

Ach, miłości, 
co odeszłaś i nie wracasz! 

Oliwki i kwiat pomarańcz, 
Andaluzjo, nieś swym morzom. 

Ach, miłości, 
która uleciałaś! 
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Ul'szula Aszyk 

LALKI, TRADYCJA I AvVA GARD 
Znajomość hiszpa!1skiego teatru jest w Polsce wyjątkowo łaba. Na

wet w zakresie klasyki hiszpańskie j można bez tr udu w kaza · poważne 
braki. Wiele dramatów Cervar te a, Calderona, Lopego de Vega i Tirs de 
Molina nie doczekało się przekładów. Nasza wiedza o hiszpańskim teatrze 
je t wyrywkowa i często przypadkow , co szczególnie uwida znia się w 
odnie ieniu do teatru XX wie u. Niewiele wi domo w Polsce o dramatach 
Miquela de Unam mo oraz jego poglądach na sztukę teatru, choć znamy 
niektóre jego powie· ci i pisma fi l zofi czne. Twórczo · Valle-Inclana po
zo~ taje ró\ nież m ło znana, aczkolwiek przełożono na język polski kilka 
jego dramatów, a trzy: „Słowa Boże', „światła cyganerii" i ,Rogi porucz
nika stete" (tytuł tekstu opu likowanego przez „Dialog" - „Rogi pana 
Bagateli") doczekały się r ealizacji cen "cznych. W dy polskich przekładów 

zaprzepa iły jednak wartość utworów V lle- Inclana, a ;vyrażona w nich, 
w szczególności w „światłach cyganerii" i „Rogach pana Bagateli" koncep
cja „e perpento", czyli bardzo specyficzne j hiszpańskie j groteski - zupełnie 

nie trafiła do twór ców i publiczności. 

Narzekania te pozornie tylko nie mają nic w pólnego z tematem na
szego zkicu. Feder ico Gar cia Lor a (1898-1936) jest u na autorem po
wszechnie znan ym, i jako poet , i jako dramaturg. Mamy przekłady jego 
ztuk, są opracowani , nie brak artykułów i ese jów na temat jego życia 

i twórczości, a dramat , jak „Yerm ", „Dom Bernardy Alba" i „Czarująca 
szewcowa" powracają n ieustannie na afi sze naszych teatTów. W rzecz -
wistości w szystko to jednak okazuje się niewystarczające, a obraz Lorki 
sprowadza się do ster eotypu Andaluzyjczyka. Przede w zystkim, zbyt ma
ła wiedza n a temat kontekstu literackiego i teatralnego lat dwudziestych 
j trzydziestych w Hiszpanii prowadzi do interpretacji uproszczonych, a na
wet ban alnych. Oczywiście, że uniwersalny charakter twórczoś ci teatralne j 
Lorki, przy całe j swojej hiszpańskiej i andaluzyjskiej specyfice, pozwala na 
dużą dowolność w ;vystawianiu jego dramatów, ale w wielu przypadkach 
pewne r ozszerzenie wiedzy wskazałoby klucz do interpretacji i odkryło , 

poza poetvckim i andaluz j kim charakterem utworów Lorki, ich wciąż 
aktualną nowoczesność i awangardowość. Warto, m. in. u wiadornić so
bie że niektór e sztuki Lorki powstawały z inspiracji właśnie Miquela de 
Unamuno i Ramona del Valle-Inclan, wiele też z ich uwag o teatrze zna
lazło odbicie w jego sposobie budowania rzeczywistości scenicznej. Teoria 
„poczucia tragizmu życ ia" i koncepcja „teatru obnażonego" oraz „obnażenia 
tragicznego" Miquela de Unamuno, jak i teoria widzenia świata w „de
formacji krzywego zwierciadła" i „e~perpento" Valle-Inclana - miały nie
wątpliwie pewien wpływ n dramaturgię Lorki, co widać w wyodrębnia
jących się wyraźnie dwóch jej nurtach które stanowią z jednej strony 

poetyckie tragedie: „K wa ;ve g·ody" y " , „ erma , ,Panna Rosita czyli lVIowa. 
kwia tów ' „Dom Bernardy Alba" a z d · ·· · f 

teatru ~ukiełkowego. z cyklu „Kukły i m:~=~~a·~ „ ;:::u:O~:~~=c~~I~e C~~~ 
stobtala 1 ~anny i:os1ty ', „Szopka Don Cristobala" oraz arsy napisane dl 
tea ru z „zywym1 ludźmi" ( para . ") a . , . . " per sonas : „Czarująca szewcowa" Mi-
ł osc don Perhmplma do Belisy" a tak· k · · tl · · ' 
breve" i trz d ' ' . z 10 u utwory z cyklu „teatr<> 

. . · . Y, ram t. powstałe z inspiracji teatru surrealistycznego· Ki _ 
dy m in ie p~ęc lat", „Publiczność", „Sztuka bez tytułu '. · " . e 

Lo:ca pisze ~~oje „Kukły i maczugę", czyli „Tragikomedię don cr·sto
bala 1 pa~ny ~os1ty" około roku 1922, kiedy znane są JUZ n iektóre far 
Valle-Inclana I ogłoszone drukiem jego Słowa Boże" 
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nerii", a ,.Szopkę don Cristobala" - w 1931, kiedy opublikowane są pozo
stałe „esperpenta": „Rogi pana Bagateli'', „Córka kapitana", „Niedzielny 
garnitur nieboszczyka". Lorca szczerze podziwiał twórczość Valle-Inclana 
i niewykluczone, że w jego teatrze znajdował pewne wskazania dla włas
nej twórczości. zwracają na to uwagę niektórzy badacze, uderzająca jest 
bowiem zbieżność w konstruowaniu postaci sprowadzanych do roli ku
kieł, marionetek, odpsychologizowanych lalek, a zdarzeil dramatycznych -

do najprostszego schematu. Wątki typowe dla farsy u obydwu autorów roz
wijają się w sposób niekonwencjonalny, zaskakujący widza ostatecznym 
rozwiązaniem. Przypomnijmy, że Valleinclanowskie „esperpento" jest ro
zumiane jako produkt „esperpentyzacji", czyli kreacji zasadzającej się na 
ciągłej i świadomej deformacji rzeczywistości, kontraście jako źródle ab
surdu i groteski, prawdopodobieństwie świata nierealnego, stale obecnym 
motywie śmierci, obecności lalek, kukieł i marionet, stosowaniu takich 
chwytów stylistycznych jak animalizacja, animacja, reifikacja, personifi
kacja, itd. Nie chodzi o to, by wraz z tymi uwagami dowieść wpływów i za
leżności, lecz by wskazać na kontekst w jakim farsy Lorki pows aj ą. Oczy-



w1sc1e, poza Valle-Inclanem pewnym punktem odniesienia po inien stać 

się także cały ruch awangardowy w Hiszpanii lat dwudziestych i trzydzie
stych, w który włącza się Lorca później ze swą poezją surrealistyczną 

i sztukami nawiązującymi do francuskiego teatru surrealistycznego. 
Skrz wdzilibyśmy jednak bardzo Lorcę, sytuując jego fars y wyłącznie we 
współczesnym mu kontekście literackim i teatralnym. Ich bardzo indywi
dualny charakter ma wiele powiązań z hiszpańską tradycj ą zarówno tea
tru klasycznego jak i ludowego, a w szczególności ludoweg teatru an
daluzyjskiego. 

W obydwu sztukach napisanych dla teatru kukiełkowego („Los titeres 
de Cachiporra") , w „Tragikomedii don Cristobala i panny Rosity" i w ,Szop
ce don Cristobala" pojawia się ta sama postać Cristobala nazywanego też 

Cristobitą. Popularność tej postaci , n icponia i nieokrzesanego dra nia wy ma
chującego groźnie maczugą sprawiła, że od jego imienia zwykło się na
zywać pewien rodzaj lalek z ciężkimi głowami zrobionymi z t opolowego 
drewna, mówiących piskliwie - chrapliwym głosem - „cristobalitos" lub 
„cr istobicas". Postać andaluzyjskiego don Cr istob la uważana jest za „ku
zyna galic ·jskiego Bululu i szwagra ciotki ~oriki z Kadyksu, brata Mon
sieur Guignola z Paryża i wuja don Arlekina z Bergamo". Trad c ja tea
tru lalek w Hiszpanii sięga n ajodlegle · zych cza ów i dgry a po dziś 

dzień wa żną rolę . Przypomn ijmy t lko Cervantesa, k tóry boda jże jako je
den z pier szych autorów docenił tę trad cję i w 1korzyst ł w woje j twór
czości , odsłania jąc niezwykłe możliwości maleńkiej cenki z drewnianymi 
kukiełkami, z którymi a utor - aktor i dyrektor teatru w jednej osobie 
może prowadzić dial g. Ten chwyt zastosowany przez Valle-Inc ana w 

1,Rogach pana Bagateli" i w „Szopce d n Cri tobala" i , Czaru jącej szew
cowej" przez Garc·ę Lorcę - dema kuje skomplik wanie fikcj i scenicznej. 
Widz taje się tu świadkiem niezw:kłego wydarzenia, w którym lalkarz, 
autor i twórca k reowanego świata r ozmawia ze stworzonymi p rzez siebie 
postaciami, a także z publicznością. Może interweniować w momentach 
szczególnego napięcia , zmienić b ieg zdarzeń, zatrz mując je według włas

nego uzna ia. P r zed premierą „ zopki don Cri tobala" w Buenos Aires 
w 193 roku, publiczność była świadkiem rozmowy poety samego Lorki) 

· z Cristobalem: 

Cristobal: Seno as i eńores. Nie po raz pierwszy ja don Cristobal, pijana 
lalka, która się żeni z doiią Ro itą, wychodzę z rąk Federica 
Garcii L orki na scenkę, gdzie zawsze żyję i nigdy nie umie
ram. Po raz pier szy zdarzyło się to -..v domu poety - Pamię

tasz Federico? Była wtedy wio na w Gra11adzie, a salon w 
twoim domu pełen był dzieci, które m ' wiły : , Te kukiełki są 
ży, ·e, dlaczego wi ęc są tak małe i n·e rosną?" Sławn Manuel 
de Falla gr· ł na pianinie i właśnie am po raz pierwszy w 
Hiszpanii wykona a została „Hi toria żołnierza" S rawińskie
go („.) 

P o tej introdukcji Cristobala na tępował dialog którego fragment w arto 
zacytować : 

Poeta: Pan jest bardzo ważny w teatrze, don Cristobal, Cały teatr pocho·
dzi od pana. Był kiedyś taki poeta w Anglii, który nazywał się 

Shakespeare i k tór stworzył postać , która nazywa się F al
t aff ( ... ). 

r istobal: D brze, dobrze, p n to wie lepie j ode mnie, ale mnie n ie p o
doba się światło elektryczne. 



Poeta: Myślę, że teatr powinien wrócić do pana. 
Cristobal: To prawda, że ja ci się podobam. To szaleniec, ten Federico! 

Zawsze mnie pokazujesz i choć ja.„ ja„. no właśnie, robię głu
pstwa, one ci się podobają. 

'Poeta: Podobają mi się. Od dziecil'lstwa cię lubiłem, Cristobita i kiedy bę
dę stary przyłączę się do ciebie, aby zabawiać dzieci, które nig
dy nie widziały teatru. 

Początkowe słowa Cristobala w tym sympatycznym, ale n ieco absurdalnym 
dialogu nawiązują do przedstawienia, które rzeczywiście miało miejsce w 
dmnu rodzinnym Garcii Lorki w Fuente Vaqueros (praw. Granada) w roku 
1923 w dniu święta Trzech Króli, uroczyście i wesoło obchodzonego w Hisz
panii. Na podstawie wspomnie1l. rodzeństwa Lorki, brata Francisca i siostry 
Conchy można odtworzyć to widowisko, którego tekst będący dziełem Fede
r ico Garcii Lorki zaginął. Był to jak podkreśla Francis o Lorca, pierwszy 
ub.i 6 napisany przez jego brata dla teatru kukiełkowego. Widzami były 
dzieci zaprzyjaźnione z siostrą Lorki Isabel, oraz ich rodzice i rodzina Garcii 
Lorki. Głównym aktorem i twór ą przedstawienia był Federico. Oprócz 
sztuki, którą zatytułował on „La Niiia que riega la albahaca y el Principe pre
guntón" („Dziewczynka, która podlewa bazylię i Książę Pytalski"), zagrano 
„entremes" Cervantesa „Los habladores" („Gaduły") i „Misteria de los 
Reyes Magos" (Misterium na dzień Trzech Króli) z XIII wieku. „Dziew
czynka, która podlewa bazylię i Książę Pytalski" była sceniczną wers · ą 
opowiadania dla dzieci. W programie, który do tego przedstawienia opra
cował Lorca, podtytuł informował, że jest to „viejo cuento andaluz" (sta
re opowiadanie andaluzyjskie) w „trzech obrazach i z jedną ryciną". We
dług Francisca Garcii Lorki spektakl rozpoczynała piosenka napisana przez 
poetę do melodii popularnej piosenki andaluzyjskiej „Vito, vito.„", którą 
Dziewczynka śpiewała stojąc w okienku. Tę piosenkę wyśpiewuje potem 
Rosi ta w „Kukłach i maczudze'·. Lalkę Dziewczynki poruszała siostra Fe
derica Garcii Lorki, Concha, zaś Księcia sam autor. Akcja sztuki była pro
sta. Pod okienko podchodzi Książę i pyta: „Dziewczynko, co podlewasz 
bazylię, powiedz, ile listków jest na krzewie?'". Na to Dziewczynka odpo
wiada pytaniem: „Powiedz mi, kłótliwy Książę, ile gwiazd jest na nie
bie?". Po czym Dziewczynka zamyka okno i znika a Książę odchodzi 
smutny. Aby kont-·nuować rozmowę z piękną, ale niemiłą panienką, Książę 
przebiera się za r .' baka i po sprzedaniu ryb prosi Dziewczynkę o zapłatę 
w formie pocałunków. Dziewczynka spełnia jego żądanie, ale kiedy zno
W:U zaczyna się gra w pytania i powtarza: „ile gwiazd jest na niebie'?" -
na co Książę odpowiada: „Tyle, ile pocałunków dałaś rybakowi" - Dziew
czynka domyśla się prawdy i zamyka okienko. Zakochany Książę choruje, 
popada w melancholię. Najwięksi specjaliści nie mogą go z tej choroby wy
leczyć . Wtedy Dziewczynka przebrana za maga uda je się do Księcia i mó
wi : 

Jestem magiem radości, 

który przynosi ci róg śmiechu. 

' I 

Wszystko kończy się więc dobrze, ślubem i weselem, które w domu Garcii 
Lorki zamieniło się we wspólną zabawę. W przerwach między poszczegól
nymi częściami przedstawienia pojawiał się Cristobal, komentujący sce
niczne zdarzenia. Muzykę do tego widowiska napisał, wykorzystując utwo
ry Debussego, Albeniza i Ravela - Manuel de Falla. Do „Gaduł" Cervan
tesa Falla wykorzystał „Historię żołnierza" Strawińskiego, a do miste„ 
rium - dawną muzykę hiszpańską. 

Rosita w „Kukłach i maczudze" jest wyraźnie rozwinięciem postaci 
Dziewczynki z, omówionej wyżej sztuki, tak samo jak Książę jest pierwo
wzorem romantycznego Cocoliche. Wydaje się jednak, że obie sztuki po
wstawały w tym samym czasie. Zachowany w archiwum domowym -ro
dziny Lorki rękopis opatrzony jest datą 5.VIIl.1922 r. Powstawał więc, co 
najmniej pięć miesięcy wcześniej niż przedstawienie z okazji święta Trzech 
Króli. Nie jest to jednak egzemplarz zawierający ostateczną wers ję sztu
ki. Istnieje bowiem w tych samych zbiorach drugi rękopis , bez daty 
wprawdzie, ale z wieloma zmianami w stosunku do poprzedniego, zawiera
jący tekst bliższy wersji, która zachowała się w maszynopisie i posłużyła 
w wystawieniu tego utworu w 1937 r„ a więc już po śmierci Lorki \V cza
sie wojny domowej, w nie zajętym jeszcze przez nacjonalistów !vladrycie. 
Zdaniem Francisca Garcii Lorki, istniała jeszcze jedna wersja, która uległa 
zagubieniu. W stosunku do tej, która zachowała się w maszynopisie i u zna
na została za ostateczną i jedyną obowiązującą, ta zagubiona m· ała inny 
charakter. Przewidziana była nie dla teatru lalek,. lecz dla te tru z żywy 

mi aktorami, co zdaniem brata poety, byłoby „w jego stylu": za miast la
lek grają ludzie, ale na zasadzie - ludi.ie grają role lalek. Gra z tymi dwo
Jma różnymi od siebie światami - lalek i ludzi, widoczna jest przecież już 

w tej wersji „Kukieł i maczugi", jaką znamy. Postać Cristobala, która w y 

daje się postacią ludzką, okazuje się być „czymś" innym, gdy w ko1'lcowej 
scenie nad nietyjącym Cristobitą pochylają się postaci - la lki i mówi : 
„Cristobita nie był człowiekiem". W najwcześniejszej wersji komentarz b ł 

bardziej dosłowny: „Cristobita był lalką". Wersja, o której w spomina Fran
cisco Garcia Lorca, przewidziana dla żywych aktorów, vvzbogacona była 

o muzykę, taniec i śpiew w takim wymiarze, że miał ten tekst - scena
riusz stać się podstawą widowiska muzycznego. Twórcą muzyki był kompo
zytor hiszpal'1sko-filipińskiego pochodzenia Federico Elizalde. Nad mu
zyczną wersją, „Kukieł i maczugi czyli Tragikomedii don Cristobala i doni 
Rosity" pracował Lorca w roku 1935 w Barcelonie w czasie przygotov . .rail. 

premiery „Panny Rosity czyli Mowy kwiatów". ,,Pamiętam dokładnie -
pisze Francisco Garcia Lorca - jak w roku 1935 w Barcelonie (.„) Feder i
co i Elizalde gorliwie pracowali nad tą wersją muzyczną pr zy pianini \V 

hotelu Ma jestic". 

Tekst „Kukieł i maczugi", który znamy, przy całej swoje j prostocie, 
jest ciekawym materiałem do analizy, jak wszystkie zresztą sztuki Lorki. 
Z jednej st rony, wnikliwy badacz dojrzy w nim związki z życiem, rzeczy
wistością, którą znał autor, z drugiej - doszuka się w niej powiązań z tr a-



dycją nie ty lko teatralną. Imiona niektórych postaci z „Kukieł i maczu
gi" nawiązują, na przykład, do posta ci realnie istniejąc 'Ch. Znany był w 
Fuente Vaqueros człowiek, którego przezywano powszechnie Cansa-a lmas 
(Męczydusza) i drugi, którego p r zezywano Espantanublos (Strach-Na-Chmu
,r y). Kiedy R o ita przypomin don Cri tobicie o tym, że przyrzekł je j opo
wiedzieć wiele ciekawych historyjek, ten odpowiada, że zna , his torię o don 
Tankredzie w ·niesionym na piedestał " i „o don Juanie Tenorio, k izynie 
don T ankreda". Oczywiście, nie wym ga omówienia historia don Juan a Te 
norio, ale o don Tankredzie iedzą t ylko Hiszpanie zn jąc trady ję któ
rej je zcze \ · dzieciństwie i młodości świadkiem był Lorca. Don Tankreda, 
post ć histor yczn , zasłynął z wyjątkowej odwagi, j aką trzeba b ło s ię 

wykazać tojąc na podeście (. ,p iede._ ta le'') na środku areny jeszcze przed 
rozpoczęciem corri dy. Don T · nkredo u bran y n a biało i umalow an y b ia-

łą farbą stał nieruchomo jak Kamienny Posąg w III akcie , Don Juana 
Tenorio". Kiedy byk wybiegał na arenę, od razu kierował się w stronę 

człowieka-posągu , ale za t r z. mywał się na parę cent ymetrów przed nim za
skoczony brakiem jakiejkolwiek reakc ji. N jmnie jszy ruch mógł w t m m o
mencie stać się przyczyną śmierci człowieka-posągu. Potem corrida prze
biegała już według n ormalnych zasad, ale ten pierwszy moment wywoły

wał szczególne emocje. 
Odwołan ia do andaluzyjskich realiów nie mają dzisiaj już żadnego zna

czenia. Warto ' ci „ Tragikomedii don Cristobala i panny Rosi t y" należy upa-



trywać przede wszystkim w jej poetyckim charakterze. Opowieść o miłości 
Rosity i Cocoliche, która zwycięża wszystkie przeszkody i tryumfuje nad 
społecznymi konwencjami i pieniędzmi, jest czymś odosobnionym w teatrze 
Lorki, w którym miłość i śmierć, miłość i samotl"lość najczęściej idą w pa
rze. Jedynie tu i w „Czarującej szewcowej", mimo pokus i przeszkód, czy
ste uczucie zwycięża. Ale w „Kukłach i maczudze" jest po drodze śmierć 
Cristobity, niedoszłego męża Rosity, „który nie był człowiekiem'. Wraz 
z nią i tym właśnie zdaniem wyłania się ze sztuki pytanie o autentycz
ność człowieka i prawdziwo~ć ludzkich poczynań. 

Poetycki i symboliczny charakter dramatu poszerza się wraz z wprowa
dzonymi do tekstu piosenkami miłosnymi. Nie brak też symboli w suge
stiach Lorki dotyczących scenografii i wyglądów postaci: pomarańczowe 
drzewa widoczne w głębi sceny ze swą erotyczną symboliką, różowy kolor 
sukienki Rosity, który uchodzi za kolor oznaczający kobiecość, itd. W 
„Szopce don Cristobala" nawiązującej tytułem do utworów Cer vante a, 
symbolika erotyczna jest dużo bardziej odważna jak i poczynania don Cri
stobala bardziej wulgarne i obsceniczne, co sprawia, że można widzieć ~ 

tym utworze bliższe związki z prymitywną farsą ludową. 
Obydwa utwory są w swoim przeznaczeniu - swego rodza ju ant' do

tum na mieszczański teatr, są jego krytyką i karykaturą. „J a - m ówi we 
wstępnym Wyjaśnieniu Komar - przybywam z teatru burżujów, z teatru 
hrabiów i markizów, z teatru ze złota i kryształu, gdzie wła :n ie panowie 
idą spać, a panie.„ też idą spać". Teatr, który zapowiada Komar, wy wał się 
z konwencji mieszczańskich , aby prostym ludziom „ukazać sprawy i spraw
ki tego świata, jakie się dzieją pod seledynowym księżycem górskim, pod 
różowym księżycem plaży". Lorca rozwija swoją dyskusję z teatrem miesz
czańskim także w innych dramatach, dochodząc do bezwzględnego jego 
wyśmiania w „Publiczności' i „Sztuce bez tytułu". Włącza się ze swo
ją twórczością i licznymi w ypow iedziami na temat teatru w nurt od 
nowy teatru, któremu początek dają artykuły Unamuna, dramat y V c: lle
-Inclana, artykuły i dramaty Azorina, a także działalność reżyserska Gr e
goria Martineza Sierry, w k tórego teatrze Lorca debiutuje w roku 1920 
sztuką „El maleficio de la mariposa " „Czary motylkowej panny" , dz · ałal

ność Cypriana Rivasa Cherifa i Margarity Xirgu-głośnej aktorki kataloń-

k iej, która w czasie swoje j dyrekcji w madryckim Teatro Espanol w y 
stawia sztuki Lorki, staje się jego wielkim mecenasem i pr zy jacielem. W 
ruchu odnowy hiszpańskiego teatru Lorca bier ze czynny udział. Wkrótce po 
proklamacji II Republiki w roku 1931 tworzy teatr uniwersytecki La Bar 
raca i wyru za w objazd prowinc ji hiszpańskich z repertuarem k lasycz
nym, pokazując Cervantesa, Calderona Lopego de Vega, Tirsa de Molin a. 
Wielokrotnie też Lorca czyni deklaracje na temat swojego widzenia tea
tru i dr óg odnowy. Widzi je w tradycji ludowej i w teatrze poetyckim: 
„Teatr, który przetrwał jest teatrem poetów. Zawsze teatr był w rękach 

.poetów". W tych wypowiedziach, nie chodzi Lorce o teatr poezji, czy wy
łącznie poetyckiego słowa. Lorca traktu je teatr jako sztukę złożoną. Jego 
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koncepcje teatru są koncep jami teatru totalnego. „Spektakl - zauważał 
w jedn ym z wywiadów w roku 1935 - w połowie zależy od :;-ytmu, koloru, 
scenografii.. ." Przy inne j okazji podk ·eślał też, że słowo, akcj a i gest tv 
teatrze muszą być podporządkovyane emoc jom i poezji. Zdanien1 Lorki 
przedstawienie teatralne powinno być dziełem sztuk i. „Arte por encima de 
todo" - „Sztuka ponad ·wszystko" - to myśl, którą wielokrotnie powta
rzał. W tym wyrażała się też nowocze n o ' ć i awangardowość m ślenia Lor
ki, który mając wprawdzie doskonałe wzory we współcze n ych sobie auto
rach awangardowych, n a co dzień spotykał się przede w zystkim z t a
trem, z którym walczył - teatrem, w k tórym dominov ała mieszczańska 
drama, melodramat, łatwa komedia i modne w tamt. m cza ie w Hiszpanii 
„a trakany" oparte na bezsensownej grze słów i wykorzystujące zły gust 
publiczności mieszczańskiej. Droga Garcii Lorki na scenę nie była łatwa. 
Właśnie z tych wz"'lędów. Po niepowodzeniu , Czarów motylkow j pan
n y " w roku 1920, na tępne pi-óby ko11czyły ~ię ze zmiem1ym :-zczęściem. w 
roku 1934 krytyk Enrique Diez-Can edo pisał w recenzj i z przedstawienia 
„Yermy": „Mamy nowego poetę dramat ·cznego. Ci, k tórzy wątpili oglą
dając „Czarującą szewcową" i „ Krwawe gody'', teraz n ie mogą temu za
przeczyć. „Yerma" jest dziełem poety, a le n.ie wył<1cznie poety ... ), jest 
dziełem poety dramatycznego". Późniejsza o rok inscenizacja „Panny Rosi
ty czy i Mowy kwiatów" była sukcesem, przede w szystk im dzięki ta lento
wi Margar ity Xirgu. W zystkie następne premiery maj ą j uż m iej ce pe> 
śmierci poety. Zamordowan y przez nac jonalistów zaraz na p ocz _tk u woj
ny domowe j, w sierpniu 1936 roku, Lorca przestał na długie la ta i · tnieć 
w oficjalnej kulturze hiszpań .. kiej, choć właśnie w tym czasie zy kiwał sła
wę międzynarodową. 

Urszula Aszyk 
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LE1 
SZURMIEJ 
urodzona w 1947 r. w 
Ja worze na Dolny m 
śląsku. Do 1973 r . m iesz
kała we \\Trocławiu. T u 
uczęszczała do Studia 
Baletowego p r zy Oper ze 
Wrocławskiej. Absol
wentka Liceum M e
dycznego pracowała 
pr zez cztery la ta jako 
pielęgniarka. Następnie 
przeniosła - ię do War
sza\ y i rozpoczęła na
ukę w Studio Teatral
nym p r zy Paf1stwo-..; ym 
T eatrze Żydowskim, 
k tóre uko11czyla z wy
różnieniem . W 1976 ro
k u zdc l a egzamin aktor-
k i. 
W Stu dio T eatralny m 

pod k ierunki m Jadw i
gi Marso grała: Clair e 
(„Poko jówk i" Geneta). 
Posąg („Mątwa" Witka
cego , Violę („Wieczór 
Tr zech Króli" Shakes
peare'a), subretkę („l· 
graszki trafu i miłości" 

Mariv aux), Elwirę („Mąż i żona" Fredry); była też Jewdochą w „Sędzi°:ch • 
Wyspia l'1skiego przygotowanych przez ?dzisława Wardejna i tajemmczą 
n ieznajoma w jednoaktówce Fredry „Swieczka zgasła' ' (reż. Władysław 
Hańcza). J ako aktorka Teatru Żydowskiego ma vv swoim dorob~u role 
m. in.: Estery w „Dzbanie pełnym słońca" Per eca Hirszbejna, Smierci 
w ,,Dybuku" An-skiego, Estery w sztuce „Planeta Rq" R. M. Grońs~ieg_o 
Libe w .Komediantach" Goldfadena oraz prostytutki, Madam Popiatmk 
j Kłaszy 'żuoariewej w „Zmierzchu" Babla w reż. Andrzeja Witkow.skiego. 

Dwukrotnie w latach 1976 i 1977 została laureatką Przeglądu P10senki 
Aktorskiej we Wrocławiu. 

w 1979 r. wstąpiła na Wydział Reżyserii PWST w Wa r szawie. Na 
pierwszym roku studiów przygotowała jedną z miniatur dramatycznych 
Arn olda Weskera pokazywaną następnie w ramach Kongresu ITI w 1980 r., 
na drucrirn rok u - Iwonę księżniczkę Burgunda" Gombrowicza i „Ham
leta" Shakespeare'a. '\v 1982 r. była asystentką Ignacego Gogolewskiego -
reżysera „Fantazego" Słowackiego (przedstawienie dyplomowe IV roku Wy
działu Aktorskiego -PWST w Warszawie), 
4. XI!. 1982 r. na „Scenie 61" Teatru „ATENEUM" w Warsza\vie Lena 
SzurlT1iej przedstawiła swój pierwszy warsztat reżyserski „NIEBO ZA WIE
DZIONYCH" - inscenizację własnego scenariusza songów Brechta w n o
wym przekładzie Roberta Stillera, z muzyką Brechta, Weilla i J am_isza '!'Yl
mana. Sp ktakl entuzjastycznie oceniony. przez krytykę pod)ueślaJącą J~go 
wysokiej klasy profes jon alizm spotkał się z ogromnym zamteresowamem 
publiczności. 
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Sochaniewicz malu
je najczęsc1eJ kobiety, 
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Kalina, Małgośka, Vic
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wszechkobiecości, sym
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afirmację biologicznej 
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wicz. Mają rysy twarde 
i wyraziste, ciężkie tor
sy, suknie a raczej szaty 
o nieco archaicznym 
charakterze. Odkrywa
my w nich dalekie sio

stry biblijnych bohaterek Noldego, egzotycznych piękności Gauguina, mo
delek Matisse 'a. Obrazy Maji nasuwają mgliste skojarzenia z orientalną 
bajką i jarmarcznymi wizerunkami jednocześnie. Jej temperament arty
styczny nosi cechy wyraźnie ekspresjonistyczne. Klimat psychiczny - emo
cji gwałtow~ych, gorących - zastyga w szerokich pociągnięciach pędzla, 
w kontrastuJącym żywo, „barbarzyńskim" kolorze. Pewna surowość, prawie 
toporność form zostaje w pracach Maji podporządkowana świadomie deko
racyjnej kompozycji. To, co uderza i zatrzymuje widza przy jej obrazach 
to kondensacja napięcia, ekspresji, uzyskana językiem plastycznym -
zdecydowa:iie i rozmach, tajemniczość monumentalnych postaci, ich bru
talna poezJa". 

Kobieta w malarstwie Sochaniewicz jest uosobieniem witalności. „Na 
wargach ma pragnienie miłości - w źrenicach obietnicę spełnienia. Niby 
spokojna, skupiona, prawie dostojna, lecz okolona mgiełką szale11.stwa. 
W każdej chwili gotowa pójść za głosem instynktu, odr7iicić sztywny strój, 
machnąć ręką na wyniosłość - i pobiec do knajpy na wódkę z pierw
szym - lepszym, byle pięknym, marynarzem" - zauważa Monika Mał
kowska-Bator. 

Prace Marii Sochaniewicz były eksponowane na licznych wystawach 
zbiorowych w Polsce i za granicą oraz na wystawach indywidualnych w 
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(1984 - Galeria Artificiurn). 
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TAK JEST NAPRAWDĘ 

Ach, ileż mme trudu kosztuje 
miłością cię darzyć tak szczerą~ 

Przez tę miłość mnie boli powietrze 
i serce, 
i sombrero. 

Któż to mi taki sprawił 
_ tę wstążkę, co mnie dławi, 

i cienką przędzę smutku 
na tę chusteczkę białą? 

Ach, ileż mnie trudu kosztuje 
miłością cię darzyć tak stałą! 





INACZEJ 

Ognisko wznosi nad wieczornym polem, 
jak gniewny jeleń, swe rogi krzaczaste. 
Dolina do snu się kładzie. Cwałuje 
lekki wiaterek przez pagórki jasne. 

Pod dymem w kryształ zastyga powietrze 
- smutne, złotawożółte oczy kocie -
I spacerują po rzece gałęzie, 
ja zaś, oczami, po gałęziach kroczę. 

Przychodzą do mnie rzeczy najważniejsze. 
Refreny wszelkich refrenów brzmią cicho. 
Między szuwarem a schyłkiem wieczoru, 
jakie to dziwne, zwać się Federico! 

Federico Garcia Lorca jako dziecko. 





GITARA 

Zaczyna lament 
gitara. 
Pękają kieliszki 
poranka. 
Zaczyna lament 
gitara. 
Nie da się jej 
uciszyć. 

Nie sposób jej 
uciszyć. 

Płacze monotonnie, 
jak płacze woda rzeki, 
jak płacze wiatr 
pośród śnieżycy. 

Nie sposób jej 
uciszyć. 

Opłakuje tyle 
rzeczy dalekich. 
Gorący piasek Południa, 
co pragnie białych kamelii. 
Opłakuje strzałę bez celu, ~ 

zmierzch bez nadziei jutrzenki, 
i pierwsze ptaki, pośród gałęzi 
zabite. 
O gitaro! 
Serce krwawiące, 
pięcioma mieczami przeszyte. 





GODZINA GWIAZD 

Okrągła, ciężka cisza nocy 
na pięciolinii 
nieskończoności 

Wtedy nago wychodzę na ulicę, 
pełen wierszy 
straconych. 
W czerni, śpiewem świerszczy 
podziurawionej, 
migocze 
dźwięków 

martwy błędny ognik. 
Ten blask muzyczny 
wnika 
w duszy oczy. 

Dokoła mnie śpią tysiące 
motylich szkieletów wiotkich. 

Nad rzekę ciągną szalone powiewy 
młodości. 

Federico Garcia Lorca i Salvador Dali. 





JUTRZENKA 

Kwiecień 1919 (Granada) 

Moje ściśnięte serce 
odczuwa, gdy słońce wschodzi, 
tęsknotę za wielką dalą 
i ból straconych miłości. 
Swiatło jutrzenki nasiona 
tęsknot bolesnych przynosi, 
i żal bez oczu, co duszę 
przenika do szpiku kości. 
Ogromny grobowiec nocy 
odsłania czarne welony, 
by wielką gwiezdną kopułę 
dziennym światłem zasłonić. 

Co począć mam na tych polach, 
osaczony blaskiem zorzy, 
wśród ptasich gniazd i gałęzi, 
gdy duszę mam pełną nocy! 
Co pocznę, jeżeli umrą 
dla światła twe jasne oczy, 
i już nie zazna me ciało 
żaru twych spojrzeń gorących! 

Dlaczego cię utraciłem 
w ów wieczór pełen światłości? 
Wyschnięta jest dziś pierś moja 
na kształt gwiazdy zgaszonej. 

Federico Garcia Lorca w uniformie członka zespołu LA BARRACA. 





DE PROFUNDIS 

Stu zakochanych usnęło 
na wieki w suchej ziemi. 
W Andaluzji dróg tyle 
dalekich się czerwieni. 
W oliwnym gaju Kordoby, 
pośród szumiącej zieleni, 
by się ich pamięć święciła, 
sto krzyży wznieśmy nad nimi. 
Stu zakochanych usnęło 
na wieki w suchej ziemi. 

Federico Garcia Lorca z Zespołem LA BARRACA. 





MEMENTO 

Kiedy ja umrę, 
z gitarą mnie pochowajcie 
w suchym piachu. 

Kiedy ja umrę -
pod drzewem pomarańczy, 
wśród mięty zapachu. 

Kiedy ja umrę, 
możecie mnie pochować 
w chorągiewce na dachu. 

Kiedy ja umrę! 


