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Federico Garcia Lorca (1898-1936) poeta i prozaik, muzyk i plastyk, człowiek 
teatru i jeden z najoryginalniejszych współczesnych dramaturgów hiszpań
skich. 
Urodził się w Fuente Vaąueros (Andaluzja). Studiował literaturę i prawo 
w Grenadzie i Madrycie. Prowadził teatr uniwersytecki „La Baracca". 
Osobista przyjaźń łączyła go m.in. z Manuellern de Falla, Salvadorem Dali 
i Luisem Bunuelern. 
Najbardziej znane zbiory jego wierszy, to: „Poemat głębokiej pieśni", „Pieśni", 
„Rornancero cygańskie", „Poeta w Nowym Jorku" i „Dywan Tarnerit". 
Oprócz utworów dramatycznych dla teatru marionetek napisał kilka znakomi
tych sztuk - ,,Mariana Pineda", „Publiczność", „Czarująca szewcowa'', 
„Zanim minie pięć lat", „Miłość don Perlirnplina do Belisy ... ", ,,Krwawe 
gody", „Yerrna'', „Panna Rosita" i ,,Dorn Bernardy Alba" (1935). 
W lipcu 1936 r. został zamordowany przez frankistów pod Grenadą. 

Czy Lorca jest hiszpański? W tym samym stopniu co Velasquez 
i Goya. Jest hiszpański, ale bierze z Hiszpanii to co ogólnoludz
kie, to co wieczne: mi/ość i nienawiść. 

Zenobiusz Strzelecki 



Vincente Aleixandre 

FEDERICO 

(fragmmty) 

Nikt nie potrafi go scharakteryzować. Jego obecność, porównywalna może 
jedynie z tajfunem, który unosi i porywa, przywodziła zawsz.e skojarzenia 
z najprostszym żywiołem. Był delikatny jak muszelka u brzegu morza. 
Niewinny w swym wiellcim mrocznym śmiechu jak drzewo gwałtownie targane. 
Żarliwy w swych pragnieniach niczym istota zrodzona dla wolności. A w swym 
przyszłym dziele kierował sic; tak pierwotnym instynktem obronnym, że mógł 

mi przywodzić na pamięć co najmniej geniusz Goethego. Z pewną różnicą: 
Federico bowiem nie był i.dolny do chłodnego bpokoju, z jakim ów Jupiter 
ujarzmiał skomplikowany mechanizm swych instynktów i pasji, ujarzmiał 
redukując je do zębytych kół w służbie swojej intelektualnej mądrości. 

U Federica wszystko było natchnieniem, a jego życie, tak pięknie zgodne z jego 
dziełem, było triumfem wolności; u niego pomiędzy życiem a dziełem za
chodzi ła ciągła wymiana psychiczna i fizycZ:na tak trwała, żarliwa, że uczyniła je 
po wsz.e czasy nierozłącmymi i niepodzielnymi. (- ) 

W Federicu, który przedzierał sic; prz.ez życie pozornie bez poparcia, 
odchodzi ł i powracał na oczach swych przyjaciół, mając w sobie coś z uskrzyd
lonego genius.za, który rozdaje łaski, uszczęśliwia na moment swą obecnością 

i naraz znika jak światło, bo też światło on sam w sobie nosił;w Federicu 
widziano przede wszystkim potc;żnego c:zarodzieja rozpraszającego smutki, 
cudotwórce; radości, sprzysiężeńca rozkoszy życia, istotc; panującą nad mroka
mi, gdyż odpędzał je samą swoją obecnością. Ja jednak lubię czasem, gdy jestem 
sam, wywołać obraz innego Federica, obraz nie wszystkim many: człowieka 
szlachetnego w smutku i namiętnego, jakim był w okresie swego zawrotnego, 
triumfującego życia i jakiego z trudem można go było sobie wyobrazić. 

Mówiłem o jego twarzy chłonącej nocą blask księżyc, o twarzy pożółkłej jak 
kamień, jakby zeskalonej jakimś pradawnym cierpieniem: „Boli mnie ziemia, 
ziemia i ludzie, ciało i dusza człowiecza, moja i wszystkich ludzi naokoło, gdyż 
oni stanowią :ze mną jedność". 

Prulożyla Zofia Szlc:ym 

NAPLATKU 
RÓŻY 
ZIEMI 
IDĘ PRZEZ IDEALNĄ PUSZCZĘ. 
TOMCIO PALUCH 
BEZ BAJKI 
I BEZ PRAGNIENIA 

Federico Garcia Lorca 
Prulotyla za„ Sz!cym 



Giinter W. Lorenz 

FEDERICO GARCIA LORCA 

Federico Garcia Lorca był Andaluzyjczyk.iem. A być An
daluzyjczyk.iem to m yczy zajmować w H iszpanii stanowisko 
całkiem wyjątkowe, dając świadectwo innej psyche niż europej
ske>-chrzescijańska,tak charakterastycma choćby dla Kasty
lii.(-) 

Ojczyma Garcia Lorki, Andaluzja, jest istotnie zarówno 
chrześcijańska, jak i muzułmańska, pogańska i wierząca, 
arabska i romańska, jest światem, w którym Wschód i Zachód 
stapiają si~ w jedną całość, Jest to świat baśni i legendy, pieśni 
i romancy, ale również świat demonów i smutku, samotności 
(soledad) i poczucia tragizmu życia . (-) 

Wiara Andaluzyjczyka łączy w sobie pierwiastki chrześcijań
skie, pogańskie i muzułmańskie, zespalając je w przedziwną, 
budzącą podziw syntezę. Również pieśni i modlitwy - jeśli 
w tym kraju da się pieśń od modlitwy oddzielić i jeśli wszystko, 
co dotyczy Boga, nie dotyczy samo przez się również i człowie
ka - tchną tym duchem syntezy, tolerancji całego narodu, woli 
i umiejętności zrozumienia innych.(- ) 

To, co u Hiszpanów określa się jako okrucieństwo, jak na 
przykład walka byków, może być wytłumaczone jedynie na 
zasadzie narosłej tradycji, koncepcji życia i spoufalenia się ze 
śmiercią, tak że w końcu nie okaże się to okrutne, ponieważ 
brak tu sentymentalizmu jako przeciwwagi. Śmierć jest dla 
Hiszpana czymś bez znaczenia, grą, jako że jest ona dla niego, 
i to wyłącznie, częścią samego życia, ponieważ Hiszpan nie 
umie sobie wyobrazić życia bez smierci. Śmierć - la muerte 
- jest w poezji Lorki wszechobecna. Śmierć i los - la suerte 
- rymują się w je~o wierszach nieustannie.(- ) 

Zawsze i wszędzie był Lorca świadom śmierci, tej „wielkiej 
niewiadomej" . Niemal wszyscy bohaterowie jego dramatów 
umierają, zostają zamordowani lub kończą samobójstwem, 
albo też (-) są wchłonięci przez życie, które nie jest niczym 
innym jak powolnym umieraniem w zapomnieniu . Śmierć jest 
jedynym przejawem życia, od'powiadającym dumie Hiszpana, 
gdyż jest ona przeciwniczką, którą może on uznać za równą 
sobie. 

Pru:lożyli : Knymof IW!ziwilł i Janina Zdt= 

FEDERICO GARCIA LORCA 

O HISZPANII, POEZJI, TEATRZE ... 



Musimy stale pamiętać o tym, że piękno Hiszpanii nie jes t 
pogod ne, łagodne i spokojne, lecz gwałtowne, spalone żarem 
i pozbawione umiaru, a niekiedy nawet granic. Jest to piękno 
nie posiad aj ące jasnego rozumnego wzoru, o który mogłoby się 
oprzeć, piękno , które oślepione własnym blaskiem bije głową 
o mur . 

l 

PEJZAŻ 

Równina 
drzew oliwnych 
mrokiem okryta, 
jak wachlarz się otwiera 
i zamyka. 
Ponad gajem oliwnym 
trwa nachylone niebo. 
Spadają chłodne gwiazdy 
ciemną ulewą. 

N a mglistym brzegu rzeki 
drży półcień i szuwary, 
i pomarszczył się wiatr 
szary. 
Z oliwek 
ciężko zwisają krzyki. 
To chmara 
ptaków uwięzionych 
rozpościera w ciemnościach 
długie ogony. 

Przdożyła Irena Kurao-Bogucka 

Hiszpania jest krajem wyraźnych konturów. Nie posiada 
zamglonych granic, przez które można by uciec do innego 
świata. Wszystko u nas rysuje się i rozgranicza w sposób 
najbardziej dokładny. Człowiek umarły jest w Hiszpanii bar
dziej umarły niż w jakiejkolwiek innej krainie świata. A kto 
chce wskoczyć w sen, rani sobie stopy ostrzem brzytwy. 



... twórczość poetycka - to misterium nieodgadnione, podo
bnie jak misterium narodzin człowieka. Ani poeta, ani nikt inny 
nie ma klucza do tajemnicy świata .. . Chcę być dobry, a będąc 
równie dobrym dla osła, jak d la filozofa, wierzę mocno, że jeśl i 
jest j akiś inny świat , doznam zaskoczenia, jeśli w nim się znajdę. 
Cierpienia i niesprawiedliwość wyzwalane przez ten świ at, 

a także przez moje własne ciało i myślenie, nie pozwalaj ą mi 
przenosić mego domu do gwiazd. 

Lepiej jest wierszy słu chać niż je czytać . Życie bowiem pragnie pozos tać 
słowem, słowem , które się słyszy . Pismo jest martwe, podczas gdy słowo żyje . 

A ja kocham życi e i dlatego też kocham słowo. 

Moja sztuka nie jes t popularna. Nigdy nie wmawiam sobie, że jest taką ... 
Większa część mojej twórczości w ogóle nie może być popularna, choć jej 
tematyka wywołuje czasem takie właśnie wrażenie . Nie interesuje mnie 
bynajmniej czy mówią o mnie, że jestem nowoczesny czy staromodny. Chcę 
tylko by ć, po prostu i naturalnie, i s tnieć , żyć . Czy nie wystarczy to 
człowiekowi? Poeci są tylko l udźmi , a nie bogami. 

Poezja jest czymś , co wychodzi na ulicę, co się porusza i żyje 
obok nas. Każda rzecz ma swą tajemnicę i poezja jest właśnie tą 
tajemnicą, którą posiadają wszystkie rzeczy ... We wszystkich 
ludzkich sprawach tkwi poezja ... Dlatego nie uważam poezji za 
abstrakcję, ale za coś realnie istniejącego, co towarzyszy mi 
stale. 

GITARA 

Gitara 
snom płakać każe. 

Łk anie 

dusz potępionych 
ulatuje 
z jej ust okrągłych. 
Jak tarantula, 
gitara tka wielką gwi azdę, 
aby łowić westchnienia, 
pływające w czarnej toni 
jej sadzawki z drewna. 

Przełożyła Irena Kuran-Bogud:a 



Przemawiam„. jako żarliwy wielbiciel teatru akcji społecznej. 

Teatr stanowi bowiem jeden z najbardziej przekonywających 
i potrzebnych środków do przebudowy kraju. Jest barometrem 
wskazjącym jego wielkość lub upadek. Uczulony i dobrze we 
wszystkich swych genre'ach ustawiony teatr może w ciągu 
niewielu lat zmienić wrażliwość uczuciową narodu. Łajd acki 

teatr natomiast gdzie kopyta zastępują skrzydła, może cały 

naród upodlić i uśpić. Teatr jest szkołą płaczu lub śmiechu. Jest 

wolną trybuną, na której ludzie dobitnie wykazują przestarza
łość lub błędność teorii moralnych i za pomocą żywych 

przykładów mogą wyrazić odwieczne prawa rządzące ludzkim 
sercem i uczuciem . 

Naród , który teatrowi swemu nie dopomaga i nie sprzyj a, 
jest jeś l i nie martwy , to co najm niej śmiertel nie chory . Stosuje 
się to i do samego teatru, jeśl i nie wyczuwa on społecznego tętna 

historii, tragizm u lud zi, nie sfałszowanej swoi stości ich ojczyz
ny i ich ducha, śm iechu czy płaczu. T aki teatr nie ma prawa 
nosić miana teatru, lecz win ien nazwać się sal ą do zabaw lub 
miejscem, gdzie wyczynia się tę obrzydliwość, którą określamy 

słowem: zabijanie czasu.„ 

Od najskromniejszego teatru aż do najbardziej wspaniałego 
należy wszędzie zarówno na widowni, jak i w garderobie 
aktorów wypisać słowo: „Sztuka". Jeśli si ę tego nie zro bi, 
trzeba będzie napisać słowo „Handel" lub jeszcze inne, któ rego 
nie śmiem wprost wypowiedzieć. No i poza tym jeszcze 
hierarchia, dyscyplina, duch ofiarności, miłość „. 

Teatr był zawsze moim powołaniem - oddałem mu wiele 
godzin mego życia. Mam własną, indywidualną jego 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 każda 
postać sceniczna ukazywała się w kostiumie poezji i aby 
równocześnie jej krew i kości były widoczne. Muszą te postacie 
być tak ludzkie, tak przerażająco tragiczne, powiązane z życiem 
i dniem z taką siłą, aby biły w oczy ich zdrady, aby przeważyć 
można było ich cierpienia i aby na ich usta spłynęły słowa 
niosące cały żar miłości lub nienawiści. 



KASYDA O PLACZU 

Zamknąłem drzwi od balkonu, 
bo nie chcę słyszeć płaczu, 

lecz spoza szarych murów 
nic się nie słyszy prócz płaczu. 

Mało jest aniołów śpiewaj ących, 

mało jest psów co szczekają, 
a w mej dłoni tysiąc skrzypiec się mieści . 

Płacz jest niczym pies olbrzymi, 
płacz jest jak anioł olbrzymi, 
płacz jest jak skrzypce olbrzymie; 
nadmiar łez knebluje paszczę wiatru 
i nie słychać nic prócz płaczu. 

Przclożyla Zofia Szley<n 
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