


I pyta pan sędzia: 

Kto zabił twego kuzyna? 

Dlaczegoś z nim uciekła, 

gdy narzeczonym twoim Casimiro był? 

Mego kuzyna Paca Montesa, 

panie sędzio, zawsze kochałam, 

w nirn zakochana byłam 

i nie Casimira kochałam. 

Je.<li słowo ojcu dałam 

połączyć się z tym człowiekiem, 

to dlatego, że mojego kuzyna Paca 

ani z imienia nie chcżał. 

Zaprosiliśmy go na ślub, 

i trochę z kuzynem rozmawiałam: 



A on powiedział: Chodź ze mną 

A ja mu powiedziałam pełna szczęścia: 

Wyszłam, wsiadłam na muła 

i ruszyliśmy pędem. 

Na milę od gospodarstwa 

muł zmęczony był biegiem, 

zobaczyliśmy jakieś postaci, 

Wtedy powiedziałam mu: ~1rr 

Wyciągną_ł rękę po rewolwer 

ale Jose mu go zabrał.·· 

URSZULA ASZYK 

O WESELU KRWI: MIĘDZY ŻYCIEM A TEATREM 

Prawda i Jegenda Wesela krwi 

O wydarzeniach na wsi w pobliżu Campo de Nfjar, 
miejscowości na południu Hiszpanii, usytuowanej między 
malowniczym wybrzeżem a pustynnymi terenami Alme
rii Lorca dowiedział się przypadkowo z prasy 25 lipca 
1928 roku. Przez cztery lata nosił się z zamiarem napi
sania na tej podstawie dramatu, który w końctJ skreślił 
w ciągu jednego czy dwóch tygodni, przebywając w do
mu rodziców pod Granadą w Huerta de San Vicente. 
Swoim zwyczajem przeczytał ten utwór najpierw 
przyjąciołom, potem zobaczyła go publiczność w teatrze. 

Krytycy dociekając prawdy o Weselu krwi ustalili sze
reg danych, które może warto przytoczyć, by uświado
mić sobie jakiej transformacji uległy w procesie 
powstawania dzieła fakty rzeczywiste, zwłaszcza że i te 
nie pozbawione były intrygującej dramaturgii. 

Tak więc w Campo de 'Nfjar 22 lipca 1928 roku miał 
się odbyć ślub. Francisca Canad~ Morales - , narze
czona, miała wstąpić w związek małżeński z Casimiro 



Perez Pino - jej narzeczonym. W tym samym dniu został 
zabity jej kuzyn i kochanek, wcześniej p~dobno n~
rzeczony, Francisco Montes Canada, p~e.r~o~zor 
Leonarda w dramacie Lorki. Jego grób znaJdUJe się na 
wiejskim cmentarzu w Campo de Nfjar. '!' chwi~i ś~erci 
miał dwadzieścia cztery lata. Narzeczeni, Francisca i Ca
simiro, dożyli sędziwego _wieku i jeszcze I?°d kon~ec lat 
siedemdziesiątych można ich było zobaczyc I<:rzątaJących 
się wokół swoich domostw. . , 
Wiadomość o tragedii w Nijar obiegła prasę hisz~anską 

i przez kilka dni 1928 roku był~ temat~m nu~er ~ede~. 
Pierwsza informacja o zbrodni w N1Jar pojawiła ~1ę 
w prasie lokalnej 24 lipca: , , Taje~nic_za zbr~dma. 
Panna młoda znika, kiedy ma uoac się do. slubu, 
po czym zośtaje Odnaleziona przy zwł~kach m,~żczyzny, 

. z którym uciekła.'' Lorca przeczytał wiad0mosc o zb~od
ni w Nijar w madrY.ckim dzienniku ,_,ABC" 25 hpca 
1928 roku, podaną tak oto: ,,Almena, 24, po p~łu
dniu. - W pobliżu pewnego gospodarstwa ~ NiJa~~ 
w tajemniczych okolicznościach doko~ano zbr?dm. 
Wczoraj rano miał odbyć się ślub młodej, dwudz1esto-

„ 

l~tniej .córki gospod~rza. W domu znajdowali się w ocze
~1~anm n~ ceren1omę pan młody i liczni, zaproszeni go
sc1e. Al~ Jako że c~as ~eremonii się zbliżał, a panna 
młoda n!e. nadchodz!ła,. 1 nawet nie pojawiła się w do
mu, gosc1c rozeszl 1 się rozdrażnieni. Jeden z nich, 
w odległości około ośmiu kilometrów od gospodarstwa, 
znalazł . broczą~e krwią zwłoki kuzyna panny młodej 
o naz~1sku Mo?tes Canada, lat trzydzieści cztery. Na 
krzyk 1 wezwanie pomocy człowieka, który dokonał te
go odkryci~„ licznie przybyli ludzie, wracający właśnie 
z~ wspmnm?~ego gospodarstwa oraz policja„ której udało 

· się odn~lezc pann.ę. młodą w poszar.panej odzieży, 
ukrytą niedaleko n11ejsca gdzie znajdowały się zwłoki. 
Zatrzymana panna 111łoda wyznała, że uciekła wraz 
ze swy~1 kuzynem„ aby zakpić z pana młodego„ Uciekli 
k?nno 1 gdy dotarli do 1niejsca, gdzie dokonała się zbrod
?Ia, wysz~dł im naprzeciw zamaskowany człowiek 
1 wystrzehł cztery razy, powodując śmierć Montesa 
Cafiad~. z,atrzyn1any. został także narzeczony panny 
młodej, ktory zaprzecza, by brał udział w zbrodn"i ta . . . . ' 
więc pozostaje na razie otoczona ścisłą tąjemnicą''. 



Informacja w ,,ABC'' zawierała błąd, jeśli idzie o wiek 
Montesa Cafiady, który w rzeczywistości miał dwa
dzieścia cztery lata. Poza tym: jak_ się miało wyja.śnić 
w czasie śledztwa, nie jedna a dwie osoby _wy
szły naprzeciw uciekającym, tzn. siostra panny mło
dej - Carmen i jej mąż - Jose Perez Pino, zarazem brat 
porzuconego pana n1łodego. Jednyn1 słowem bohatera
mi tamtego, prawdziwego krwawego wesela w Nfjar byli 
dwaj bracia, dwie siostry i kuzyn tych ostatnich, ofiara 
zabójstwa. A wszystko wydarzyło się w scenerii, którą 
Lorca dobrze znał. Gdy miał dziesięć lat ,mieszkał przez 
jakiś czas w Aln1erii, której okolice pokazał mu nauczy
ciel Antonio Rodrfquez Espinosa. Poznał więc i na 
resztę życia zapan1iętał surowy ·afrykański pejzaż tego 
zakątka na południu Półwyspu Iberyjskiego, pustynne, 
wysuszone słońcem bezludne ziemie, kontrastujące 

z urodzajną, żyzną niziną, na której zbudowane zostało 
miasto Aln1eria. Lorca nigdy. więcej oo Almerii nie 
powrócił, ale musiały odżyć w nim wspomnienia, 
gdy czytał wiadon1ości o tragicznym weselu w Nfjar. 
W tej scenerii bez drzew, wśród spalonych słońcem pól 
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żyli s.woim życiem. W 1979 Casimiro miał siedemdzie
siąt dziewięć lat, Francisca - · siedemdziesiąt siedem. 
, ·,N arżec~ony' ' , Casimiro, ożenił się, miał dzi~ci i 
doczekał się wnuków. Nie lubił wracać myślami do t~m
tych „krwawych godów", po których jego brat Jose 
przesiedział trzy lata w więzieniu, nigdy więcej nie 
widział swojej pierwszej narzeczonej. Ta z kolei przeżyła 
resztę życia w żałobie i samotności. Jej siostra Carmen, 
współwinna zbrodni, zmarła w 1978, miała wtedy_ po-· 
nad dziewięćdziesiąt lat. Jej życie z pięciorgiem dzie.ci 
nie było łatwe, gdy mąż przebywał w więzieniu, 
a potem jeszcze trudniejsze gdy została wdową. w· rze
czywistości to chyba oria była osią i ośrodkiem tragedii; 
jej poświęciła wiele uwagi prasa i ludowi twórcy. Jej oso
ba nie miała jednak ekwiwalentu w dramacie ·Lorki. 
Nie ma ·też rodzinnych paranteli między mężczyznami 
w utworze Lorki. Poeta przejął jednak wiele szczegółów 
z tamtej prawdziwej historii, zrefero~anej częściowo 
przez rozemocjonowanych zbrodnią dziennikarzy: uczu
ciowy związek Panny Młodej z kuzynem i wcześniejsze 
z . nim narzeczeństwo, zgoda Panny Młodej na ślub 



z Panem Młodym pod ojc~w~kim przymusem, uc~ec~ka 
Panny Młodej w dniu ślubu z dawnym ukocha~~~, 
śmierć tego ostatniego. U Lorki zauważ~my oczywi~cie 
szereg zmian: ucieczka Pan?Y Mł~dej z_ ~oc~~nkiem 
następuje po ceremonii ślubnej, co daje mozl~w°.s~ wpro
wadzenia do dramatu elementów folkloru 1 wiejskieg<? 
obrządku;_ w dramacie ni~ używa się re~ol~~ru lee~ ~o~ 
ża, do którego symboliki odwoływał się jUZ wczesniej 
Lorca ·w utworach poetyckich, zwłaszcz~ w romancach 
cygańskich; u Lorki nie rozprawia się ze ~bi_egłyini ~o~ 
chankami rodzina lecz sam Pan Młody, osmieszony JUZ 
jako mąż; nie ma tu pospolitej zbrodni, _ale„ honorow~ 
pojedynek rywali, a śmierć obydwu męzczy~n wznosi 
ten dramat ponad poziom ,draqiatu ho;ioru i zemsty, 
a t':lkże chroni przed niebezpieczeń~twe1!1 ~elodramat~ 
i nadaje wymiar tragiczny w duchu wie~kich __ tragedn 
ańtycznych. We wszystkich wariant_~~h hi~toru -~esela 
w Nijar: w tej podanej przez prasę, tej opowiadanej prze~ 
ludowych twórców i wreszcie w_ tej _po~tycko-te~tralne:i 
zaproponowanej przez Lorkę - znajdujemy pewien ele
ment wspólny, który nadaje anegdocie· posmak egzoty-

czny. Jest nim andaluzyjskie tło, nie tylko w sensie geo
graficznY.m i klimatycznym, ale także - obyczajowym, 
kulturowym, społecznym i ludzkim. Jeśli uświadomimy 
sobie ten fakt, nie zdają egzaminu porównania i podejr
zenia, że. Lorca zaczerpnął pomysł z dramatu irlandz
kiego autora, Johna Millingtona Synge'a - Riders to the 
sea (Jeźdźcy do morza, 1904 r.). Wiadomo, że Lorca 
znał ten utwór i być może w nim nawet należy szukać 
modelu postaci Matki, która straciła męża i synów i ży
je by opiekować sie ostatnim, którego śmierci też się 
spodziewa, a gdy i on umiera - czuje się wolna - wol
na od strachu. Między Syngem i Lorcą jest jednak róż
nica. Decyduje o niej anadluzyjskie pochodzenie Lorki 
i - jak sam Lorca to wyraził - znajomość andaluzyjs
kiej ziemi: ,,Kocham ziemię. Czuję się z. nią związany 
wszystkimi tnoinzi uczucia1ni. Moje najdalsze wspomnie
nia_ mają smak ziemi. Ziemia, pole, odegrały ważną rolę 
w moim życiu. Robaki ziemi, zwierzęta, wiejscy ludzie, 
coś znaczą, ale to nie do wszystkich dociera. Ja to chwy
tam tym samym u1nysłem co w latach dziecięcych. W in
nym przypadku nie mógłbym napisać Wesela krwi''. 



A w Weselu krwi, jak w Yermie, czuje się obecność 
ziemi i jej ludzi. Odnajdujemy tu to, co po latach 
wspominają niedoszli świadkowie ślubu i zaproszeni go
ście z Nijar: suche pole, kurz, ludowe śpiewki, przed 
nadejściem upalnego dnia zbierający się goście. Panna 
Młoda szykowała się z pomocą służącej do uroczystości 
ślubnej. Ludzie zapamiętali, że była- miłą panną, ale wca--
le nie idealnie piękną, i trochę kulała na jedną nogę na 
skutek przebytej w dzieciństwie choroby. Ojciec, by jej 
to wynagrodzić, zebrał dla niej całkiem niezły jak na tam
tejsze warunki posag. Była noc. Służąca pomagała Pan
nie Młodej czesać włosy, kiedy zauważono przybycie 
kuzyna, późniejszej ofiary zbrodni. O nim mówi się, 
że był bardzo przystojny. Inaczej niż Leonardo u Lorki 
był kawalerem i słynął z uwodzicielskich talentów. 
Z nieszczęsną P~nną Młodą znali się od dzieciństwa, jak 
zeznała ona przed sądem, ale związkowi temu przeciw- . 
ni byli rodzice. Po śmierci matki ojciec na przekór jej 
uczuciom postanowił ożenić ją z innym mężczyzną. Goś
cie zbierali się. Przygotowywano dom do uczty wesel
nej. Ślub miał się odbyć o świcie, -a że do kościoła było 

dale~o, więc wyruszyć w drogę trzeba było jeszcze nocą. 
Kobiety gotowały w kuchni, mężczyźni w salonie jedli 
i palili, gdy ktoś przybiegł mówiąc: , ,Jesteście tu sobie 
tacy spokojni, a tam coś się dzięje. '' A potem ktoś 
zapytał, gdzie jest panna młoda. Gdy okazało się, że, 
uciekła - przerwano przygotowania. 

Wesele krwi - pierwsza tragedia andaluzyjska Lorki 
Mimo zmiany faktów i nadaniu rzeczywistej historii 

metaforycznego znaczenia - Lorca bronił przy różnych 
okazjach autentyczności stworzonych przez siebie posta
ci: „Sąprawdziwe, oczywiście. Ale każd)! typ prawdzi
wy ucieleśnia pewien symbol. Staram się z moich postaci. 
uczynić fakt poetycki, nawet jeśli widziałem ·z bliska jak 
oddychają. '' W Weselu krwi Lorki zachowany został na
strój _przygotowań weselnych i cały plan realny i oby
czajowy. z okolic Almerii i wsi Nfjar , ale zd~rzenia dra
matyczne oddaliły się od tamtych utrwalonych przez 
prasę . . Lorca zmetaforyzował je i ich . bohaterów, 
odb~erając im ich konkretne imiąna i czyniąc z nich po
staci symboliczne, symbolizujące tragizm ludzkiego 



losu. W Weselu krwi istnieją dwa plany , plan realnych 
istot ludzkich i plan nieręalnych postaci alegorycznych. ' 
W pierwszym dochodzi do ludzkiej tragedii , na skutek 
notm i przesądów społecznych, l\tóre czynią miłość 
niemożliwą; w drugim Księżyc i Zebraczka symboli
zują razem Śmierć. Istnienie tego drugiego planu uwa
runkowane jest istnieniem pierwszego, ale j,ednocześnie 
jest jego poetyckim dopowiedzeniem. 

Gdy we wrześniu 1932 roku Federico Garcia Lorca 
czytał w domu państwa Moria ukończoną sztukę Wesele 
krwi, był już nie tylko pow.szechnie znanym poetą, 
ale także szanowanym dramaturgiem. Po nieudanym de
biucie w 1920 roku peetycką sztuką El maleficio de la· 
mariposa (C~ary motyla), Lorca odniósł wielki s~kces 
wystawieniem Mariany Pinedy w roku 1927, w której 
to inscenizacji w roli tytułowej wystąpiła Margarita 
Xirgu, aktorka katalońska, jedna z najwybitniejszych ak
torek hiszpańskich przed wojną domową. Od chwili za
grania Mariany J.>inedy ·_ Margarita Xirgu uważana była 
za najlepszą od~wórczynię ról kobiecych w sztukach Lor
ki. Ale wracając do roku 1932, Lorca oprócz wspo-

mnianyćh, ma już ukończone także inne utwory drama
tyczne oraz parę realizacji scenicznych. Znane są już jego 
farsy dla lalek, a szczególnie farsy dla , ,żywych ludzi'': 
Czarująca szewcowa i Miłość Don Perlimplina oraz sztu- -
ki, które on sam uznał za niesceniczne czy też nie do 
wystawienia, bo wydawały 111u się zbyt tr.udne dla pu
bliczno8ci nieprzygotowanej do odbioru teatru awangar
dowego. Chodzi tu o: Kiedy minie pięć lat i Publiczność. 
Tak więc wówczas, gdy pisał Wesele krwi,.był już dra
maturgiem doświadczoµym. Nie zapominajmy też, że od 
dżieciństwa , ,bawił się w teatr''. Jako dziecko miał swój 
teatrzyk lalkowy z typowym· dla andaluzyjskiej tradycji 
Cristobalem, a w starszym wieku grał w rodzinnych 
przedstawieniach, układał do nich scenariusze, 
akompaniował na pianinie, śpiewał. Jego wszechstron
ne uzdolnienia sprawiały, że ograniczał wszystkie dzie-

, dziny sztuki teatru. Widać to było w jego pracy z ma-
_dryckim Teatrem Uniwersyteckim La B rraca, którego 
był współtwórcą i którym kierował od roku 1932. War
to mieć na uwadze ten kontekst przystępując do rozwa
żań na~ dramatem Wesele krwi. Jak powstawał ten utwór? 



Znamy już źródła inspiracji. Brat poety, Francisco Gar
cia Lorca, przyglądał się z bliska procesowi kreacji; 
widział, jaką drogę przeszedł autor do przypadkowej lek
tury zwięzłej informacji prasowej do skończenia dzieła 

·o walorach teatru poetyckiego: „Federico nie tworzył 
według precyzyjnie ustalonego schematu. Miał zwyczaj 
opowiadać przyjacjołom i rodzinie sztukę, nad którą 
pracował. Czasami zapominał o swoim pomyśle, po cza
sie znowu do niego powracał zmienipjąc go. Ten proces 
dojrzewania był spontaniczny i nie był podporządkowany 
żadnej metodycznej refleksji. Potem, sztuka powstawała 
w zaskakująco krótkim czasie, tak jakby poeta popadał 
nagle w gorączkę twórczą.'' 

Lorca ukończył dramat o „krwawym weselu" w 1932, 
a w 1933 przystąpił do prób w Teatrze Beatriz w Ma
drycie. Według wspomnień brata, poeta uczestniczył w 
próbach, które nie były łatwe, zważywszy na nieprzy
gotowani~ aktorów do interpretacji tego rodzaju utworu 
dramatycznego. Przyzwyczajenie do grania sztuk reali
stycznych, różnego rodzaju komedii i łatwych przedsta
wień o charakterze rozrywkowym bardzo · ,przeszka-

dzało aktorom. Lorca tymczasem definiował ten utwór, 
jak i późniejszą Yermę, jako tragedię. Obydwa te utwo
ry miały stanowić część projektowanej trylogii tragi- • 
cznej. Krytyka zwyczajowo uważa, że tym trzecim 
utworem jest Dom Benzardy Alba, dramat ukończony 
w 1936 roku, na kilka miesięcy przed tragiczną śmiercią 
poety. Nigdzie nie jest to jednak jasno powiedziane i, 
wobec bogactwa jakie przedstawia ,,teatr nie dokończo
ny'' ~orki, pełen projektów i szkiców, z których każdy 
mógłby być tym trzecim brakującym elementem trylo
gii - trudno definitywnie rozstrzygać. Zacytujemy jed~ 
nak dla porządku wypowiedzi Lorki, w których po-

, dejmuje on tę kwestię: Wesele krwi-· to pierwsza część _ 
trylogii dramatycznej ziemi hiszpańskiej. Właśnie w tych 
dniach pracuję nad drugą, na razie bez tytułu, którą mam 
wręczyć Xirgu: Temat? Kobieta bezpłodna. Trzecia doj
rzewa teraz w moim sercu. Będzie zatytułowana Znis·z-
czenie Sodomy. Przy innej okazji poeta powiedział: 
, , Teraz skończę Y ermę drugą moją tragedię. Pierwszą 
było Wesele krwi''. Kilkakrotnie powtórzył jeszcze Lor
ca, że Wesele krwi i Yerma to tragedie, dwie części 



· planowanej trylogii; której trzecim utworem miało być 
Zniszczenie Sodomy lub Dramat córek Lotha. Prawdo
podobnie w obydwu przypadkach ~hodzi o. ten s~m 

. utwór, którym jednak nie jest Dom Bernardy Alba. Nie
zależnie od tej kwestii, nad którą głowią się specjaliści, 
Wesele krwi w zamiarze autora miało stanowić część 
pierwszą trylogii, dla której wspólna miała być andalu
zyjskość świata dramatycznych zdarzeń. 

Bez wątpienia między trzema wspomnianymi utwora
mi, a więc między Weselem krwi, Yermą i Domem 
Bernardy Alba istnieją elementy wspólne: kobiety w ro
li protagonistek; sposób potraktowania problemu seksu, 
śmierć jako drastyczne rozwiązanie akcji dramatu, wieś 
andaluzyjska w tle tragicznych zdarzeń. I jakkolwiek . 
istnieją znaczne i znaczące różnice, jeśli idzie o styl tych 
trzech utworów, zwłaszcza . Domu Bernardy Alba, 
to - oprócz cech ch~rakterystycznych dla całego teatru 
Lorki: teatr poetycki i eksperymentalny, współistnienie 
elementów realistycznych obok poetyckiej metafory 
i groteski, jedność tematyczna każdego utworu - łączy 
je, nazwijmy to, andaluzyjski aspekt rzeczywistości 

dramatu. Wykreowanie tej rzeczywistości- było możli
we dzięki wrażliwości poety-dramaturga na realia świa
ta otaczającego oraz dzięki szczególnemu słuchowi, który 
pozwalał mu - poecie i wszechstronnemu i wykształ
conemu artyście, ale też autochtonowi z Andaluzji -
słyszeć to , ,coś'', co dla innych oznaczałoby rekon
strukcję ludowego obyczaju czy zarejestrowanie zjawisk . 
czysto folklorystycznych. Lorca, który zna tragedię grecką 
i zna pojęcie katharsis, tworzy w sposób najbardziej 
naturalny swoje tragedie , w których koncepcja fatum 
jest ludowa i andaluzyjska. Nie są pozbawione pierwia
stka tragiczna-andaluzyjskiego także inne jego drama
ty, które nie mieszczą się w tradycyjnie pojmowa.nym 
gatunku tragedii, jak Mariana Pineda czy Panna Rosita 
czyli Mowa kwiatów. 

Od madryckiej prapremiery do sukcesów światowych 
Prapremiera Wesela krwi odbyła się 8 inarca 1933 ro

ku w Teatrze Beatriz w Madrycie. Przedstawienie 
przygotował zespół Josefiny Diaz de Artigas i Manuela __ 
Collado. Dekoracje i kostiumy według wskazań Lorki 



projektował Santiago Ontafión przy współpracy z wy
bitnym malarzem Manuelem Fontanalsem. 

Lorca uczestniczył w próbach. Niektóre próby pro
wadził sam. Od początku-bardzo zadowolony był z wy
boru Josefiny Diaz. de Artigas do roli Panny Młodej, 
a do roli Matki - Josefiny Tapias, choć aktorki te były 
znane bardziej z ról komediowych. Sporo trudności 
przyniosła mu jednak współpraca z męską częścią 
obsady. Był bardzo wymagający, jak wspominają akto
. rzy. Nie dopuszczał żadnych popisów solowych, żądał 
przestrzegania rytmu i rymów we fragmentach napisa
nych wierszem, dużo uwagi poświęcał scenom, w któ
rych przechodzi się od wypowiedzi prozą do wiersza. 

· Wielokrotnie przerywał próby i domagał się matematycz
nej dokładności od aktorów: Walczył o każdy szczegół 
także, jeśli idzie o dekoracje i ~ygląd aktorów. Amelia 
de la Torre, która grała rolę Smierci pamięta głośny 
krzyk Lorki z.widowni, gdy na pierwszej próbie pojawiła 
się z twarzą pomalowan~ na biało bez koloru na ustach. 
Lorca miał zauważyć: , ,Smierć jest młoda i piękna''. Nie 
zgadzał się też. ze scenografem, który chciał ubrać 

Pannę Młodą ·w czarną, prostą suknię z trenem, której 
jedynym ozdobnikiem miał być bukiet kwiatów poma
rańczy. Lorca domagał się falbanek, koronek. Dzięki jed
nak uporowi autora premierowe przedstawienie podobało 
się widzom i krytyce. · 
Wśród premierowej publiczności był Miguel de· Una

muno, Jacinto Benąvete, ·R~fael Alberti, Vicente 
Aleixandre, wielu dramaturgów i krytyków teatralnych, 
intelektualiści i artyści madryccy, przedstawiciele rządu . 
Zapowiedź premiery wzbudziła ogromne zainteresowa
nia i rozbudziła tak dalece ciekawość, że na widowni 
pam~wał· tłok. Dwukrotnie przerwano przedstawienie 
zmuszając autora do wyjścia na scenę, a na koniec, 
po opadnięciu kurtyny, ·publiczność wywołała także 
obydwu scenografów. Ontafiona i Fontanalsa. Był to 
prawdziwy triumf Lorki i zespołu, porównywalny 
z wcześniejszym sukcesem Mariany Pinedy i później
szym Yermy. Odbyło się trzydzieści osiem przedstawień 
Wesela krwi w Madrycie, potem zespół Josefiny Diaz 
de Artigas i Manuęla Collado opuścił stolicę. Dla Lorki 
sukces tej pierwszej tragedii andaluzyjski ej oznaczał 



moment zwrotny, tak w twórczości teatr~lnej, ja~ 
i w życiu prywatnym - · przynosi mu bowiem zyski 
i początek pewnej niezależności ~inansowej. 

W dzień po premierze cała prasa madrycka ~o
mentowała to wydarzenie kulturalne, chwalone nie
omal bez zastrzeżeń przez recenze.ntów z polit7~~nej le
wicy· i prawicy. Autorzy tych pierwszych ?pinn na. t~
mat dramatu i inscenizacji Wesela krwz zauwazaJą 
paralele z tragedią grecką, wskazują na obecnoś~ fata
lizn1u. Niektórzy z kolei porównują Wesele krwi z Ro-_ 
mansami cygańskimi i analizują symbolikę Księżyca. i 
Śmierci wywiedzioną z tradycji cygańskiej. Były też opi
nie że wprowadzenie do dramatu postaci fant~stycznyc~ 
czy właściwi~ alegorycznych, Księżyca i_ Z_eb.r~c~ki
Śmierci, osłabiało dramaturgię utworu .. W większosci r~
cenzj i podkreślal).o teatralność tej sztuki, której we wczes
niej szych dramatach Lorki -· zdaniem niektórych auto
rów - brakowało. Dostrzeżono także , , nową formułę'' 
pozwalającą na łączenie liryki. i d~ama_tu, świa?ect„w? 
, ,nowoczesności ' ' w teatrze. Nikt n1'! miał. wątphwos~~' 
że utwór pod względem gatunkowym należy do tragedn, 

niemniej to określenie gatunkowe recenzenci uzupełniali -
na ogół przymiotnikami: „hi.szpańska", „ludowa", 
„gwałtowna", „ wiejska", itd. 

We wrześniu 1933 roku Lorca jedzie do Buenos Aires 
i uczestniczy tam w próbach zespołu wybitnej aktorki Loli 
Membrives, który pracuje nad realizacją Wesela krwi pod 
gołym niebem. Eksperyment staje saię sukcesem, podob
nie jak pokazywane w tym samym czasie przedstawie
nia Mariany Pinedy i Czarującej szewcowej. Poeta 
udziela wywiadów, występuje w ·programach literackie~ 
i organizowanych z nim konferencjach. Entuzjastyczne 
recen~je po premierze pierwszej zagranicznej realizacji 
Wesela krwi sprawiły, że wkrótc~ dramat ten został 

· przełożony na język francuski i angielski, a następnie wy
stawiony w Lyceum Theatre w Nowym Yorku w 1935, 
a w Teafre L'Atelier w Paryżu w 1938 roku. 

W Hiszpanii ponownie wystawiono Wesele krwi w roku · 
1935, jak poprzednio z aktywnym udziałem Lorltj. w pró
bach. Tym razem na scenie pojawiły się dwie wielkie 
aktorki: Lola Membrives w przedstawieniu w Madrycie 
(prem. 27 II 1935) i Margarita Xirgu w Barcelonie i:·· 



(prem. 22 XI 1935). Zaanga~owanie tak wielkich indy
widualności aktorskich sprawiło, że dokonała się za przy
zwoleniem autora zmiana w interpretacji dramatu. Osią 
tragicznnych napięć stała się teraz posta~ Matki, łącząca 
pierwszą i ostatnią scenę swą sugestywną i symbolicz
nie tragiczną obecnością. Przypomnijmy, że w pierws·
zej realizacji akcentowano tragizm postaci Panny Młodej 
i miłości niemożliwej. ~ 

Do Polski Wesele krwi dotarło po wojnie. Teatr 
Placówka wystawił ten dramat pod tytułem Krwawe 
gody, w przękładzie Mieczysława Jastruna, w reżyserii 
Józefa Wyszomirskiego i ze scenografią Zenobiusza 
Strzeleckiego. Premiera odbyła się w Warszawie, 11 
września 1948 roku. W roli Matki wystąpiła E:wa Kuni
na, a w roli Narzeczonej -. Hanna Skarżanka. W kilka 
miesięcy później, 16 grudnia, Krwawe gody wystawio
no w tej samej inscenizacji w Teatrze Wojska Polskiego 
w Lodzi. Pojawiają się wtedy pierwsze uwagi na temat 
teatru Lorki, znanego już w Polsce poety. W 1949 Te
atr Wojska Polskiego pokazał w Lodzi drugi dramat poe
ty, Dom Bernardy Alba, który jak widać po latach, 

jest jednym z najczęś9iej granych utworów nie tylko 
·Lorki, ale w ogóle zagranicznych autorów XX wieku. 
Dom Bernardy Alba doczekał się w Polsce ponad dwu- . 
dziestu różnych inscenizacji. Podobnie_ często grana jest 
u nas Czarująca szewcowa. Jeśli idzie o Wesele krwi, 
realizacja sceniczna nie jest łatwa, wymaga przede 
wszystkim wysokiego kunsztu aktorskiego, jego brak mo
że po prostu zbanalizować tę tragedię. Niebezpieczńe mo
że okazać się także dla tragicznego wydźwięku draqiatu 
- pójście w kierunku zbytniej ludowości kuszącej wszak 
egzotyką folkloru Andaluzji. W Polsce nie oglądaliśmy 
Wesela krwi zbyt często. Po wspomnianej polskiej 
premierze z 1948 utwór ten grany był jeszcze w 1970 
w warszawskiej Szkole Teatralnej, a potem w 1972 
w Teatrze Dramatycznym w Wałbrżychu w reżyserii 
_Marii Straszewskiej i w 1984 w · Teatrze Ludowym 
w Nowej Hucie .w reżyserii Voja Stankovskiego. Opu-' 
blikowane dotychczas dwa przekłady: Mieczysława 
Jastruna zamieszczony pt. Krwawe· gody w. wydaniu · 
Dramatów Lorki z 1968 roku i Jana Wińczakiewicza 
·wydrukowany pt. Krwawe wesele w emigracyjnym 



piśmie ,,Oficyna Poetów'' w 1972 - nie wyczerpują 
wszystkich możliwości , jakie daje. jako matefiał prze- , 
kładowy dzieło Lorki. Utwór jednocześnie poetycki 
i teatralny, patetycznie tragiczny i -ludowy, pisany ·· 
prozą i wierszem - kusi tłumacza, ale jak można przy
puszczać - także przeraża dwuznacznością poetyckich 
metafor, symboliczno-tragicznym wymiarem jednych , 
postaci i alegorycznym innych. Próba zmierzenia 

. się z tekstem Lorki przez Carlosa Marrodana Casas, 
doświadczonego i utalentowanego tłumacza, uwieńczo
na została powodzeniem, ale niełatwo przewidzieć, 
czy sprawdzi się w rzeczywistości scęny, która przecież 
rządzi się swoimi prawami. Sytu.acja to trudna, ale 

. interesująca, mająca posmak przygody. Co z genialne
go pomysł1:1 Lorki dotrz~ dzisiaj do. polskiego ·widza; 
co z tego zaakceptuje widz, pamiętający· baletową we-· 
rsję dramatu Lorki, stworzoną w 1974 roku przez wiel
kiego hiszpańskiego tancerza, Antoniego Gadesa, którą w 
1980 ·roku sfilmował Carlos Saura ... 
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