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Kiedy Garcia Lorca wrócił 
z Ameryki i objął kierownictwo teatru 
ludowego ,.La Barrara", p r wstały 

jego sztuki kameralne: „Panna Rosiła", 
„Romans Perlimplina i Helisy", 
,,Kiedy minie pięć lat" oraz z pewnymi 
zastrzeżeniami mogąca być zaliczona 
do t goż kr~gu „Czaruj~ca 
szewcowa". 

,,Kiedy minie pięć lat" - legenda 
czasu oraz ,,Romans Perlimplina. 
i Helisy" to sztuki subtelnie pod 
względem psychologiczn .rm odczute 
i wykonane. W „Pannie Rosicie" 
ujawnia się to, co Baudelaire ckreślił 

kiedyś u Hiszpanów jako 
,,okrucieństwo serca"; „His zpanie mają 
wielk~ zdolność do komi7mu ... a ich 

obfitujące w przygody groteski 
zawierają często pl'nure rysy". 

Ta ponurość, i to ra czej 

w hiszpańskich obyczajach niż 
w usposobieniu, występuje 
najjaskrawiej w •• Pannie Rosicie". 

W sposób niewidoczny oddziałuje tu 
owo niematerialne okrucieństwo, 
które mcgłyby znamionować charakter 
hiszpański. Zdradzona przez 
narzeczonego dziewczyna utrzymuje 
przez całe życie pozory nadziei, choć 
sama już wie od dawna, ie nadzieja 
jej nigdy się nie ziści. Tendencja ta 
przejawht. się tu choćby w cwym 

zdaniu, które wypowiada główna 
bohaterka: „Pamięć rzeczy minionych 
czyni w końcu życie całkiem nie do 
zniesienia". 

Dramat ,,Panna Rosiła" zajmuje 
wśród dzieł scenicznych Lorki nader 
ważne miejsce, ponieważ przejawia się 
w nim coś z pesymistycznego 
charakteru grenadzklego, któremu 
poeta tak wiele poświęcał uwagi. „Zy
cie towarzyskie w Grenadzie jest nie
słychanie dziwne - pisał Lorca w 

stosune~ do życia jako wynik 
błędnego wychowania, można łatwo 
przeknnać się nie tylko z osądów 
samego Lorki. Nazwał on tę sztukę 
,,komedią mieszc:zańską, pełną 

łagodnej ironii", „dziełem, w którym 
ująłem w słowa najsilniejsze moje 
uczucia: „Dona Rosiła„ jest dramatem 
rodzinnym rozgrywającym się 
w czterech ogrodach. Porusza problem 
tragicznego rozwojit życia sp()łecznego, 

tragedii niezamężnej Hiszpanki.„ 
dramat jest pełen głębokiego tragizmu 
społecznego, gdyż pokazuje, czym 
były nasze warstwy średnie„. 

JeSl'.cze w końcu 1935 roku 
powiedział Lorca do Pedra Massy: 
„Komedia, mówię? Lepiej byłoby 
nazwać te sztuke dramatem 
hiszpańskiego drobnomieszczaństwa, 

hiszpańskiej obłudy i strachu przed 

Gdy o poranku rozkwita , 
róża jak krew czerwona, 

rosa na nią nie opada, 
bo się boi banvy ognia. 

Gdy w południe się otwiera, 
twarda staje się jak koral. 

By się sycić jej urodą, 
słońce przez szyby zagląda . 

Kiedy ptaki wśród gałęzi 
zaczynają późne śpiewy , 

kiedy wieczór się przelewa 
w morza sine fiolety, 
blednie róża, biele je, 
biała staje się jak sól . 

A gdy nocka zapada 
i w stalowy chnie róg , 

gdy się gwiazdy zlatują, 
gdy się wiatr spać układa, 

w czerni nocnych pobłysków 
płatek za płatkiem opada. 

Jako tragikomedia sztuka ta winna 
wykazywać wszelkie cechy 
charakterystyczne dramatu. Lorca 
atakuje w niej hiszpańską moralność 

klasową, związaną z pewną określoną 
warstwą. Moralność ta nie .fest 

czgli dran1at 

Podobnie jak w „Kiedy minie pięć 
lat„ centralną postacią. jest i tu 
człowiek, który staje się ofiarą 
zakłamanego konwenansu i który 
ponadto z wpojonego mu strachu 
nie jest w stanie zrozumieć narzuconej 
mu amoralności. Bo w istocie to, co 
skcstniałe społeczeństwo chciałoby 

widzieć jako moralne, jest amoralne, 
ponieważ wartość człowieka nie jest 
brana pod uwagę. Dona Rosiła pada 
ofiarą swego braku woli, za co zresztą 
sama nie ponrsi winy. 

w rzeczy samej niczym innym jak 
tylko celowym kłamstwem, 
zmierzającym do zachowania 
wadliwego ustroju społecznego, 
narzuconego przemocą ludowi. 
Zakłamanie to osłania. prawdziwę 
piekło. 

przen1ijania 

W sztuce tej chorlzi o romanc~ 
w stylu iście andaluzyjskim. Jest 
poetyczna, barwna, pełna aromatów 
i pieśni. Twierdzenie Unamuna, że 
w umieraniu tkwi główny punkt 
ciężkości życia, potwierdza się tu 
dobitniej niż w ponurych dramatach 
„Krwawe gody„ i .,Dom Bernardy 
Alba". Tak jak Don l{ich()te walczył 

z wiatrakami, tak Dona Rosiła walczy 
'1' zachowanie swych złudzeń. Bruno 
E. Werner powiędział. że Dona 
Rosita poświęeiła życie dla złudzeń 
i wykazania nieurlętej postawy. 

1927 w liście do swej przyjaciółki Any 
Marii Dali, siostry malarza - jest 
zarówno pełne poezji, jak i lirycznej 
zgnilizny". Alho jak to powiedział 
w odczycie o twórczości poety 
Sote de Rusjan: Grenada tkwi ciągle 
w „kompletnej, niewypowiedzianie 
arystokratycznej melancholii". 
Rzeczywiście cały ten dramat tchnie 
owym melancholijnie arystokratycznym 
duchem schyłkowości i vzięki temu 
staje się jednym z najsubtelniejszych 
i najpiękniejszych utworów Lorki. 
Ale Lorca dostrzegł w tym nie tylko 
poetyczność. Jak dalece zostaje tu 
na tle tragizmu ujawniony fałszyWY 

żądzą. którą kobiety hiszpańskie 
mozolnie w sobie tłumią ... Oto życie 
mojej panny Rosiły: łagodne, jałowe, 
bez celu ni sensu ... Jak długo jeszcze 
hiszpańskie panny Rosiły będą musiały 
tak żyć?" 

Poetyckiej treści tej komedii 
odpowiada w pełni jej forma: czysta 
poezja i liryczny tragizm, który raczej 
operuje aluzjami, a nie szarpie. 
W pierwszym akcie znajduje się 
uroczy, dziecinnie smętny, sławny 
sekstet o „Mowie kwiatów", 
skomponowany w ośmiosylabowych 
wierszach Jak romanca. 

We \l'Szystkich wymienionych tu 
utworaeh, łącznie z farsą o czarującej 
szewco\.vej, kryje się najprawdziwszy 
tragizm. Komedia i tragedia są zawsze 
sobie pokrewne. Różnią się jedynie 
sposobem rozwiązania w~zia intrygi. 

Również i panna Rosita skazana 
jest na śmierć w formie powolnego 
przemijania, jak Lorca określa 
tragizm kobiety. Mężczyzna umiera 
gwałtc\vnie jak Dtm Per!implin, 
krwawo i okrutnie, kobieta zaś 
więdnie powoli, jakby roztapiając się 
w zapomnieniu. 

GUNTER W. LORENZ 

Federico Garcia Lorca. Datg z żgcia 
18!:78 

5 czerwca. Federico Garcia Lorca urodził s ię w Fuentevaqueros. 

1910 
Rodzina Lorków przenosi się do Gre!lady. 

1913 
Federico zdaje maturę w Colegio del Sagrado Corazon de Jezus w Grenadzie. 

1914 
Lorca wstępuje na uniwersytet w Grenadiiie. 

1916 
Lorca pisze s\voje pierwsze wiersze. 

1918 
Lorca wstępuje na uniwersytet w Madrycie 
y paisajes". 

1921 
Ukazuje się „Libro de poemas" Lorki. 
1922/28 

wydaje w Grenadzie „Imprcsioncs 

Lorca tworzy i gromadzi teksty dla teatru mario.!1etek „La Tarumba". 

1923 
Primo de Rivera \Vprowadza dyktaturę wojskową w Hiszpanii. 

1924/28 
Lorca pisze ,.Romancero gitano" (Romance cygańskie). 

1925 
Lorca kończ~· dramat „Mariana Pincda". Powstaje szkic dramatu „Panna Rosita". 

1927 
24 czerwca. Prapremiera dramatu „Mariana Pineda" w Barcelonie. Dekoracje 
Salvadora D ::l li. 

1928 
Lorca kończy studia Ui!liwersyteckie w Madrycie i wraca do Grenady, gdzie za
kłada ze s\Voimi przyjaciółmi czasopismo „El Gallo". 

1929 
Wiosna. Lorca udaje się przez Paryż i Londyn do Nowego Jorku. Tam zaczyna 
pracować na cyklem poetyckim .,Poeta en Nueva York" (Poeta w Nowym Jorku) . 

1930 
Rozruchy przeciwko Primo de Riverze. Alfons XIII zmusza go do ustąpienia i mia
nuje premierem generała Berenguera. Lorca wraca do Madrytu. 
24 grudnia. Prapremiera sztuki „La zapatera prodigńosa" (Czarująca szewcm,va) 
w Madrycie. 

1931 

14 lutego. Generał Berenguer na skutek rozruchów podaje się do dymisji. 

1'1 kwietnia. Król Alfons XIII opuszcza kraj. Tego samego dnia proklamowani1.:' 

republiki 

Lorca pisze „El retablillo de Don Cristobal" (Szopka Don Cristobala). 

1932 
Lorca i Ugarle zostają przez rząd republikański mianowani kierow,!likami teatru 
wędrownego „La Barraca„. 

1933 
5 lub 8 kwietnia. Prapremiera sztuki „Amor de don Perlimplin con Belisa en su 
jardin" (Romans Perlimplina i Belisy w ogrodzie) w Madrycie. Toumee teatru 
„La Barraca" po całej Hiszpanii. 

1933/34 
Lorca reżyserem w Południowej Ameryce. Odwiedza Argentynę, Urugwaj i Brazyli~ . 

1934 
29 grudnia. Prapremiera dramatu „Yerma" w Madrycie. 

1935 
31 grudnia. Prapremiera „Panny Rosity ' ' w Madrycie. 

1936 
Około Wielkiej Nocy . Lorca czyta w Union Radio swój poemat „Wielki Tydziei1 
w Grenadzie''. 

W czerwcu. Lorca ukończył dramat „La Casa de Bernarda Alba" (Dom Bernardy 
Alba). 

Koniec czerwca lub początek lipca. Odjazd na wakacje do Grenady. 

17 lipca. Początek buntu generała Franco w Maroku i na Wyspach Kanaryjskich. 

18 lipca. Powstanie faszystów w Grenadzie. 
Połowa sierpnia. Lorca zagrożony przez faszystów ucieka do domu poety Luisa 
Rosalesa. 

18 sierpnia. Lorca przebywa w areszcie w gmachu „gobernadora civil". wieczorem 
zostaje wyprowadzony do Viznar i oddany w ręce kapitana Nestaresa z Guardia 
Civil. 

19 sierpnia. Lorca zostaje rozstrzelany o świcie w wąwozie w Viznar pod 
Gra"ladą. 

20 sierpnia. Faszystowska gazeta „Ideał" podaje listę rozstrzelanych 19 sierpnia, 
na której znajduje się Federico Garcia Lorca. 
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D y rektor n ac ze lny artystyczny: 
MACIEJ GRZYBOWSKI 

D y r e k t o r a d m i n i s t r a c y j n y i t e c h n i c z n y: 
JAN GRYGIELSKI 

Ki e ri o w n i k 1 i t e rac ki: 
RYSZARD BIENIECKI 

K u e r o w n i k m u z y c z n y: 
FRYDERYK STANKIEWICZ 

R e d a k c j a p r o g r a m u: 
RYSZARD BIENIECKI 

Kwiaty '"1 J)1'emie1'ę dostarcza Gospodarstwo Ogrodnicze
J ADWIGA I WITOLD SNIOCHOWIE, 

Kalisz, ui. Konińska 2 

Wydawca: 
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Kaliszu 

Cena 300 zł 

Przedsprzedaż biletów w kasie Teatru. Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 
od godz. 9.00 do 13.00 i na jedną godzinę przed rozpoczęciem przedstawienia; 
w niedziele i świę'ta - na dwie godziny przed spektaklem. Zamówienia na bilety 
zbiorowe prosimy kierować do Biura Obsługi Widzów - tel. 730-47, 8, 9 w. 29. 

Teatr - KDA z. 1344 n. 500 szt. - 90.03 


