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Niedaleko Granady leży niewielka miejscowość, w której moi rodzice mieli małą posiadłość: Valderrubio. W sąsiedztwie mieszkała tam pewna leciwa wdowa, „Dona Bernarda", która nieubłaganie
tyranizowała swoją niezamężną
córkę. Więziła ją i pozbawiała

wszelkich praw. Nigdy z
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nią

nie
rozmawiałem, widywałem jedynie, jak czasem, korzystając z cienia, przechadzała się po ogrodzie
zawsze w czerni i zawsze milczą
ca. Na skraju podwórza stała wyschnięta studnia, do której podchodziłem, by z bliższej odległości
obserwować tę dziwną rodzinę .
Jej stojący w afrykańskim niemal
słońcu. dom był zimnym grobem
człowieka

pilnowanego przez cerbera ze świszczącym batem w rę
ku. Z tych obserwacji powstał
„Dom Bernardy Alba", w którym
pokazałem nie tylko mieszkanki
Andaluzji, lecz przed~. wszystkim
ochrową barwę ziemi kastylij skich kobiet.
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Łorlzi

Federico Garcia Lor ca to jedna z najciekawszych osobowości twórczych poezji i dramaturgii europejskiej XX wieku. Zwany przez
prz jació ł „ostatnim bardem Europy" żył poezją i można p owiedzieć, że sam niemal był
p oezją .

F._.R.._„ ~

f ..-i, •

Lorca urodził się w roku 1899 we wsi granadyjskiej Fuente Vaqueros, w dolinie rzeki
Geuil. Jest to jeden z najżyźniejszych z akąt
ków Hiszpanii, gdzie ziemia, woda i słońce
składają się na malowniczy krajobraz obramowany ogromnymi szczytami gór Sierra Nevada.
Poeta wychował się na wsi w bezpośred n im
kontakcie z ziemią andaluzyjską i jej ludem
obdarzonym wyjątkową wyobraźnią i talentem
improwizacyjnym, wsłuchując s ię od dziecka
w p ieśni i gawędy ludowe.
W Madrycie, podczas studiów, poeta styka
się z nowymi prądami artystycznymi i społecz
nymi. W tym okresie (lata 1919-1924) powstają pierwsze utwory, które zadecydują o charakterze całej jego twórczości. Lorca, który nie
ogłosił jeszcze drukiem ani jednego wiersza, zyskuje już wówczas miano najwybitniejszego
poety nowego pokolenia recytując wł asne poezje podczas licznych zebrań literackich.
W młodzieńczym okresie twórczości Lorki daje się zauważyć silny wpływ neoromantycznej
liryki hiszpańskiej, w późniejszych utworach
poeta zbliża się coraz bardziej do poezji ludowej, przepuszczając jej najbardziej istotne pierwiastki przez filtr własnej osobowości twórczej.
Na poetycką i dramaturgiczną twórczość Lorki wywarły także duży wpływ sztuki plastyczne i muzyka, której początkowo zamierzał s ię
poświęcić. W wolnych chwilach uprawiał grafikę. W roku 1927 urządzono w Bar celonie wystawę jego rysunków.

W latach 1924-1928 Lorca dojrzewa artystycznie i uzyskuje p ełne panowanie na środkami
twórczymi oraz świ adom ość obranej drogi, po
której konsekwentnie będzie kroc zyć naprzód.
W roku 1929 udaje się do Stanów Zjednoczonych zwiedzaj ąc przy okazji Kanadę i l{ubę .
Po r ocznym pobycie za gra n icą Lorca w raca
do Hiszpanii, gdzie wkrótce zosta.i e proklamowana republika. W roku 1932 Federico Garcia
Lorca tworzy objazdowy teatr studencki „La
Barraca" , któr y dociera do najbardziej zacofanych prowincji ze sztukami wielkich dramaturgów hiszpańsk ich. Równocześnie zaczyna p isać
sztuki teatralne i odnosi znaczące sukcesy jako
pisarz dramatyczny. „Krwawe gody" wystawione po raz pierwszy w 1932 roku w Madrycie są
przyj ęte z dużym entuzjazmem. L orca zaczyna
być sł awny także za granicą i w rok później zostaje zaproszony do Argentyny. W tym samym
okresie powstaje „Dom Bernardy Alba" . Rok
1936 zastaje Lorkę u szczytu sławy i w pełni
sił twórczych. Wybucha wojna domowa. Lorca
chroni się w Granadzie u jedneg·o z przyjaciół,
jedna k na skutek zdrady - ze względu na swe
przekonania polityczne i społeczne sprzeczne
z wszelkiego rodzaju fanatyzmem zostaje
wydany w ręce frankistów .
W sierpniu 1936 roku w miejscowości Viznar
Lorca zostaje rozstrzelany przez frankist ów i pochowany w e wspólnym grobie.

We wszystkim lubię prosto tę . Nauczyłem się
jej w dzieciństwie spędzonym na wsi. Niebo,
pola, pustkowia, usłl'onne łąki, cisi pasterze,
prostota ... Dziwię się powszechnemu mniemaniu, że treść moich sztuk jest dziełem fant azji
zrodzonym z poet ycką od wagą. Nie, nie. To
autentyczne zdarzenia, które wielu ludziom
tylko dlatego wydaj ą się dziwne i niezwykł e ,
że niezwykłe wydaje im się zwyczajne ży ie.
W mojej twó rczości przeważa pierwiastek
dramatyczny, bo bardziej inte resują m nie ludzie wpisani w krajobraz, niż sam krajobraz(„.).
Moja podstawowa zasada: na j ważn iejsza jest
natura. Nie zastanawiam s i ę czy jestem staromodny czy nowoczesny. Ważne jest dla m nie
tylko to, czy jestem w zgodzie z prawd ą i naturą {„ .).
W naszych czasach poeta m usi c ałego siebie
dawać innym. Dramat jest dla mnie na jw aż 
niejszy, bo on właśnie umożliwia mi bezpoś red
ni kontakt z odbio rcą.
Moja obecna form a artystyczna nie jest jeszcze ostatecznym wyrazem m ych d ążeń . K a ż
dego ranka staram się zapomn ieć to, co napisałem poprzedniego dnia i nadal usilnie pracuję. Widząc , co dzieje s i ę na św ieci e, sam siebie pytam czasami dlaczego piszę. Ale pracować należy także mimo zw ątpień. Praca jest
formą protestu.
ł~ e d eric o
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O TEATRZE
(fragmenty)
Teatr jest szkołą płaczu i śmiechu, jak też
wolną trybuną, na której ludzie mogą stare lub
błędne nauki moralne wyraźnie ukaz ywać i na
żywych przykładach

objaśniać

wieczne prawa

ludzkiego serca i uczucia .

•
Naród, który teatru swego nie wspomaga,
jest jeśli nie umarły , to śmiertelnie chory; tak
też teatr, który nie wyczuwa społecznego pulsu historii, dramatu jej ludzi, taki teatr nie ma
prawa nazywać się teatrem, ale winien zwać
się domem gry.

•
Poeta dramatyczny, jeśli chce siebie uchron ić od zapomnienia, powinien nie zapominać
a polach różanych zroszonych o świcie, na !k tórych mozolą się wieśniacy, ani o ranionym przez
tajemniczego strzelca i dogasającym wśród szu
warów gołębiu, którego jęku nikt 'e słyszy .
Nie przemawiam dzisiaj ani jako autor, ani jako poeta czy badacz rozległej panoramy życia
ludzkiego, lecz jako namiętny zwolennik teatru
o funkcji społecznej .

•
Teatr jest jednym z najbardziej wyrazistych
użytecznych instrumentów rozwoju kraj u
i barometrem, który wykazuje jego wielkość lub
tendencje spadkowe .

i

•

•
Teatr wrażliwy i dobrze kierowany w obrę 
bie wszystkich swych specjalności - od tragedii do wodewilu - pot rafi odmienić w przeciągu niewielu lat uczuciowość ludzi, natomiast
teatr moralnie rozbity, w którym kopyta z as t ę 
p ują sk rzydła, potrafi przez haniebn ą [usze r kę
uśpić cały naród.

•
Codziennie, drodzy przyjaciele, słyszę o kryzysie teatru, a zawsze myślę o tym, ż e zło nie
stoi przed n aszymi oczyma, a tylko w najbardziej ukrytej istotnej jego części; nie dotyczy
wykwitu działania artystycznego lecz głęboko
skrytego korzenia teatru czyli, że choroba bierze się ze złej organizacji. Tak długo, jak długo
autorzy i aktorzy pozos tawać będą w r ękach
przedsiębiorstwa absolutne komercyjnego typu, wolnych od kontroli literackiej i państwo
wej jakiegokolwiek rodzaju, jak dł ugo owe
przedsiębiorstwa izolowane od wszelkich kryteriów nie będą dawały gwarancji żadnego rodzaju, aktorzy i autorzy i cały teatr b ędzie się
pogrążał co dzień głębiej w sytuację bez wyjścia .

•
Teatr musi narzucać swą wolę publiczności,
a nie publiczność teatrowi. W tym celu autorzy
i aktorzy muszą nawet kosztem własnej krwi
uzbrajać się w wielki autorytet, ponieważ publiczność teatralna reaguje jak dzieci w szkole:
uwielbiają poważnego i surowego nauczyciela,
który wiele wymaga i wymierza sprawiedliwość, a wtykają ostre igły w krzesła, na których siadają nauczyciele przypochlebni i bojaźliwi.

•

•
Sztuka jest ponad wszystkim. Sztuka jest
kochani aktorzy artystami najwyższej' klasy. Artystami w każ
dym calu, jako że przez miłość do sztuki i z powołania wstąpiliście do wyimaginowanego i peł
nego cierpień świata sceny. Od najskromniejszego teatrzyku począwszy a na n ajwiększym
skończywszy trzeba wypisywać w salach i po
garderobach słowo „sztuka", bo inaczej będzie
my musieli wypisać słowo „handel", albo inne
podobne temu, którego nie ośmielam się powiedzieć. Potrzeba teatrowi hierarchii, dyscypliny
sprawą najszlachetniejszą,

i

miłości.
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Nie chcę dawać wam nauk, bo jestem w sytuacji, kiedy mnie samemu ich potrzeba. Moje
słowa są dyktowane entuzjazmem i przekonaniem.

•
Nie
wiele -

poddaję

się

złudzeniom.

Rozmyślałem

na chłodno - nim doszedłem do tych
poglądów, a jako dobry Andaluzyjczyk posiadam sekret chłodu, bo płynie we mnie starożyt
na krew. Wiem, że nie nosi w sobie prawdy
ktoś, kto powtarza „dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj", zajadając chleb przy ognisku, tylko ów, kto ze
spokojem wygląda z oddali pierwszej jasności
świtu nad polem. Wiem, że nie ma racji ktoś,
kto powtarza: „Już, zaraz, teraz" z oczyma
utkwionymi w półce z biletami do teatru, ale
ten, kto mówi: „Jutro, jutro, jutro" przeczuwając nadejście nowego życia, które ogarnie
cały świat.
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