


Federico Garcia Lorca, 
poeta, muzyk i drama

topisarz hiszpański urodził się w roku 1899 
w andaluzyjskiej wsi Fuentevagneros koło Gre
nady. Miejsce urodzenia przesądziło zapewne 
o tym, że na całe życie stał się piewcą anda
luzyjskiej wsi, wielbicielem jej piękna, przyro
dy, ludzl i radości życia. Jego życiorys utkany 
jest z przygód, uczuć i artystycznych uniesień~ 
zaś jego wiersze, poematy, romance, sztu~1 
dramatyczne, przeniknięte duchem andaluzyJ
skich piosenek i legend, odznaczają się prostotą 
i urokiem. Właściwie brak wyraźnej granicy po
między jego twórczością indywidualną a ludo
wą: tym samym rytmem, podobnymi emocjami 
przeniknięte sq adaptacje pieśni ludowych 
i własne wiersze Lorki. Taki też był powszechny 
odbiór jego poezji. Żołnierze w łatach 1936-39 
częstokroć nie umieli czytać, lecz znali na pa
mięć jego „Romancę o policji hiszpańskiej". 

Zainteresowanie Lorki teatrem datuje się już 
z okresu studiów, kiedy to założył teatr ama
torski lecz bliższe związki z tą dziedziną sztuki 
zaczęły się w roku 1931, gdy rząd Republiki 
powołał go na reżysera wędrownego teatru lu
dowego „La Baracca", w którym wystawiał 
głównie historyczne obrazy z dziejów Hisz
panii. 

Lorca pisał też sam utwory dramatyczne, 
które - podobnie jak poezja - oparte były na 
motywach ludowych. Najbardziej bodaj popu
larna „Yerma" przedstawia dramat kobiety bez-
płodnej·· Krwawe Gody" przypominają okrutne 

'" Alb" tradycje krwawej zemsty; „Dom Bernardy a 
odkrywa nieugaszone namiętności samotnych 
kobiet żyjących w tradycyjnym świecie zacofa
nia i obłudy; „Panna Rosi ta" demaskuje prze
sądy mieszczańskiego życia. 

W roku 1936 faszyści przestrzelili czaszkę 
poety na szosie pod Grenadą. 

• • • 

Utwory dramatyczne Lorki, właściwie wszystkie - to 
tragedie. Niezależnie od tego, w jaki kształt artystyczny 
ułożone, zajmują się problemem człowieka, którego dra
mat osobisty jest tak wielki, że albo społeczeństwo po
tępia go i odrzuca, albo on sam nie jest w stanie unieść 
tak olbrzymiego ciężaru. 

Don Perlimplin długo nie znał ani uroków, ani niebez
pieczeństw ·małżeństwa, nie potrafił wszakże oprzeć się 
powabowi dużo młodszej, a przy tym niezwykle pięknej 
Belisy. Niezależnie od tego, co mogło być prawdą, a co 
tworem wyobraźni w opowieści o „Miłości Perlimplina 
do Belisy w ogrodzie pośród melisy" (przekład tytułu 
w formie wierszowanej ułożył Henryk Cyganik), dopro
wadzić musiało do nieszczęścia, gdyż nie mieściło się 
w uporządkowanym, uregulowanym zasadami i usankcjo
nowanym tradycją świecie. 

W Hiszpanii erotyką przesiąknięte jest wszystko: poe
zja I muzyka, taniec i śpiew - całe życie. Wygrywane 
na gitarach i kastanietach gorące hiszpańskie rytmy wy
wołują emocje, w których pułapkę wpadł nawet don Per
limplin. W takim stanie gotów jest na wszystko - i na
wet trudno ocenić, wygrał czy też przegrał? Być może 
uczucia, jakie wyzwoliła w nim Belisa, warte były ofiary? 

Nawet w twórczości dramatycznej Lorca jest przede 
wszystkim poetą, mistrzem nastrojów, malarzem półbla
sków i półcieni, prawd spowitych niejasnością, niedopo
wiedzianych. Dlatego „Miłości Perlimplina„." nie wolno 
odczytywać jako rzeczy o tym, że wierna służąca posta„ 
nowiła wreszcie ożenić swego pana, a przekupna matka 
sprzedała swą córkę, która w takiej sytuacji radzi sobie, 
jak może. Oglądając ten spektakl warto podjąć próbę 
analizy postaw, motywów kierujących poczynaniami po
szczególnych postaci - i nade wszystko uczuć, od któ
rych uciec nie mogą. 



Pomiędzy memi udami 
miłość jak ryba trzepoce, 
jak słońca zloty aksamit -
cała w gorącej tęsknocie. 

Jak woda w trzcinach ospała 
czekam, mój mężu, na ciebie, 
że mnie zagarniesz jak fala 
i z nurtem swoim zabierzesz. 

Nie odchodź sam w srebrne noce. 
Oto jest klucz od mej bramy. 
Miłość jak ryba trzepoce 
pomiędzy memi udami. 
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Od rzeki sączy się mgła 
i noc się myje w wilgoci. 
Jak krągłe księżyce dwa 
piersi Bielisy tej nocy. 

Noc nagą dosiada wiatr, 
na mostach wiosną ją wabi. 
Bielisa lawendy kwiat 
na włosach kładzie - jak diadem. 

Zwierciadeł, dachów i rzek, 
tej nocy srebro i anyż. 
Belisy ciało jak śnieg, 
anyż pomiędzy udami. 
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