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FEDERICO GARCIA LORCA urodził się 5 czerwca 1898 roku w Fuente Vaqueros 
w prowincji Grenada. W 1915 roku wstqpił na Wvd:dał Prawa l Literatury Unlwersvtetu 
w Grenadzie, gdzie \łzpskał tytuł llcenclado (magister) w dziedzinie nauk prawa. 

Pierwsza jego sztuka pt. „Czarp motpla", wpstawlona w Madrycie w teatrze Eslava 
w 1920 roku, nie wzbudziła zainteresowania. Na sukces musiał poeta czekać jeszcze 
klika lat, a:t do roku 1927, kiedp to znana aktorka hiszpańska, Margarita Xlrgu, wysta
wiła w Barcelonie jego dramat „Mariana Pineda" I jednocześnie zagrała w nim postdć 
tytułowq. W tpm czasie opublikował swoje utwory poetvckie „Pleśni" l „Romancero 
cygańskie", które przpniosły mu sławę l rozgłos. 

W 1929 roku Lorca udał się do Stanów Zjednoczonvch. Tam powstałp zbiory wlerszp 
„Poeta w Nowy'Il Jorku" oraz „Ziemia l księżyc". Po powrocie do Hlszpanll poświęcił się 
twórczości dramaturgicznej. W 1930 roku w Madrvcie odbvła się premiera „Czarującej 
szewcowej". W roku 1931 ukończvł sztukę „Skoro minęło pięć lat" l opublikował słvnny 
„Poemat o śpiewie andaluzpjsklm". 

W roku 1932 wraz z pisarzem Eduardo Ugarte objął kierownictwo utworzonego przez 
rzqd republik! Hlszpanll studenckiego teatru objazdowego „La Barraca" (Szopa). Lorca 
pisał, reżyserował, nlekledv sam projektował dekoracje I kostiumy - poświęcił się bez 
resztp teatrowi. 

W 1933 roku odbpła slę premlara sztuki „Krwawe gody". W tym sampm roku Lorca 
wyjechał na kilka miesięcy do Argentpnp, gdzie jego dramatp cieszyły się ogrorąnym 

powodzeniem. W 1934 roku nowa sztuka Lorki „Yerma" odniosła w Madrpcle ogromny 
sukces, mimo ostrych ataków prasp konserwatywnej. W rok później następnym sukce
sem stała się barcelońska premiera „Panny Rosi ty", z Margaritą Xlrgu w roll głównej. 

19 lipca 1936 roku Lorca ukończpł swój najbardziej dojrzały dramat „Dom Bernardy 
Alba". 17 lub 19 sierpnia został rozstrzelanp przez faszystowską falangę, w wąwozie Vlz
nar pod Grenad4. Rękopis „Domu Bernardy Alba" uratowali przyjaciele I wvwleźll do 
Meksyku. Po raz pierwszy dramat ten został wpstawlonv dopiero w roku 1945 w Buenos 
Aires przez Margaritę Xtrgu. 

FEDERICO GARCIA LORCA 1898-1936 

Rys. Katarzpna Kęplń&ka 





Antonio Gałlego Moreli 

TEATR LORKI 
I JEGO ŚWIAT 

Federico Garda Lorca jest, być może, najbardziej uni
wersalnym pisarzem hiszpa1isldm minionej polowy nasze
go stulecia. f •.. ) Jest pisarzem uprawiającym wszelkie for
my literackie, dlatego też twórczości jego nie możm1 
rozpatrywać fragmentarycznie. Jego teatr to je zcze jedna 
osobista wypowiedź poety-dranrntnrga. Lorca to poeta li
ryczny, prozaik, dramaturg, muzyk, malarz, trubadur. ( ... ) 
W twórczości Lorki nie posób ustalić kiedy poezja lirycz
na prze taje być poezją i pr1ekształca się w dramat, 
a kiedy jego teatr pr1ybiera kczlally poetyckie. W dra
matach Lorki bardziej widoczny jest „warsztat poetycki" 
niż „warsztat t atralny". Ale uh,•wanic terminu „teatr po
etycki" byłoby sprawą niebezpiecrna dla s<'harakteryzowa
nia dramaturgii pisarza z Grenady. Przybliżyć się do jego 
teatru można jedynie wtedy, kiedy odnajdziemy w nim 
najbardziej autentyczn~· Y. i1.crunelt Lori< i - poety trady
cyjnego, ponieważ jest on na ihardzicj tradycyjnym poetą 

współczesne.i Hiszpanii. 
Jakich byśmy nie użyli argumentów aby dowieść, że 

Lope de Vega ,iesl twórcą hiszpańskiego teatru narodo
wego, to również te same argumenfy będą się odnosiły 

w wieku XX do Garcii Lorki. W jego poezji na scenie tak 
sam o pojawio ~ię wiersz ośmiozgłoskowy, przyśpiewki 
zasłyszane na rynku, taniec i gwara ludu; wiersze ludo
we i obyczaje, trad1>1cje przelrnzywane z pokolenia na po
kolenie, nabożność ludu i jego przesądy; przeżycia rze
czywiste zmieszane z porywami fantazji, realistyczna wizja 
sytuacji i prawdziwe postaci, z jakimi pisarz spotykał się 
na codzień oraz krytyka obyczajów. A wszystko przepo
jone muzyką i poezją. ( ... ) 

Gdyby Lorca nie napisał ani jednej sztuki, czego nie 
sposób sobie wyobrazić, to krytycy i tak musieliby mówić 
o jego świecie teatru i dramatu, analizując i interpretu
jąc jego twórczość po et :qcką. ( ... ) 

Lorca posługuje się całym arsenałem elementó\\I oby
czajowych, ale kiedy je porządkuje i wykorzystuje, tracą 
one swój charakter anegdotyczny i zmieniają się w sym
bole o znaczeniu uniwersalnym. Lorca przedstawia oby
czajowość Hiszpanii, która w jego twórczości stai się 

jakby odbiciem dramatu greddego. f.„) 
Jest on ostatnim hiszpańskim poetą, który potrafił wpro

wadzić do dramaturgii nie wiersz - co jest prawą dru
gorzędną - lecz powiew poezji. ( ... ) 

W dramacie interesu.ie Lorl<ę nie tyle rozwikłanie pro
blemu, co rozwój akcji. Głównymi postaciami jego dra
matów są kobiety. W każdej sztuce autor obdarza swo.ie 
bohaterki cec11ami indywidualnymi, nie tyle go interesu.ie 
anegdotyczny sens postaci, co Jej rodza.iowość. ( ... ) 

Przełożył Gustaw Koliński 

IW:] Federico Garcia Lorca y au tealro 
Tealro Eapanoł. Madrld 1984 Rys. Katarz~na Kęplfli;ka 

ZARĘCZYNY 

Rzućcie ten pierścień 
do wody. 

(Na plecach czuję dotknięcie 
widmowej dłoni.) 

Cicho! Rzućcie ten pierścień. 
Mam sto lat, może więcej. 

Nie pytajcie mnie o nic! 

Rzućcie ten pierścień 
do wody. 

Przełożyła Irena Kura.n Bogucka 

KASYDA RÓŻANA 

Róża 

nie pragnęła zorzy: 
u gałęzi pnia, prawie wiecznego, 
pragnęła czego innego. 

Róża 

nie pragnęła ni cienia, ni wiedzy. 
Na krawędzi ciała i marzenia 
pragnęła innej rzeczy. 

Róża 

nie pragnęła róży. 
Na tle nieruchomego nieba 
czegoś innego pragnęła. 

Przełożyła Zofia Szleyen 


