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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, . a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 

W. Shakespeare 
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W lej dramacycznej chwili arlysca powinien śmiać się 
i płakać razem z ludźmi. Musimy położyć bukiel lilii 
i zakopać się po pas w blocle, by pomóc cym, którzy 
szukają hlii . Jeśh chodzi o mnie, posiadam szczerą 

potrzebę komunikowania się z innymi. D lacego z apu
kałem do drzwi leatru i poświęciłem cemu wszysckie 
swo_je wlcnry. 

Federico Garcia Lorca 
hL SOL, 1936 



Od 
Reżysera 

Federico Garcia Lorca pisał Dom Bernardy Alba 
w roku 1936, na tle niestabilnej sytuacji politycznej 
oraz wzrastającej potęgi prawicowego Kościoła . 
Uważał, że po wcześniejszych dramatach poetyc
kich - K rwawe gody 1932 i Y erma 1934 - udało 

m u się wreszcie osiągnąć „czysty realizm". W jego 
zamierzeniu sztuka miała być „fotograficznym do
kumentem' ', to też wiele postaci w Domu Bernardy 
Alba powstało na wzór znajomych Autora . Jednak
że odczytanie dramatu jako dokumentu na temat 
współczesnej mu Hiszpanii byłoby dużym ograni
czeniem. Już same imiona bohaterek wskazują na 
bardziej uniwersalną intencję Autora. Wiele z nich 
ma symboliczne znaczenie, na przykład - Alba 
oznacza kolor biały, Angustias pochodzi od słowa 
„anguish" oznaczaj ąc go cierpienie i udrękę , Pon
cj a to zni ekształcone imię Poncjusza Piłata. 
Jaki powód skłonił Lorkę do napisania takiego 
u tworu? Wydaje się uproszczeniem patrzenie na 
sztukę wyłącznie jak na analizę despotycznej men
ta l ności . Lorkę interesowała nie tyle władza, jaką 
posiada Bernarda, lecz otoczenie, które pozwala jej 
rządz ić. Córki, poprzez nieudane próby podważe
nia jej autorytetu, sankcjonują tyranię swojej ma
tki. 
Jeden z głównych problemów tej sztuki dotyczy 
skompl ikowanej kwestii wolności i związanej z tym 
indywidualnej odpowiedzialności. Nasuwa się tu-

taj myśl z L iemz jałowej T . . Eliota „Każd 
uwięziony myśląc w więzieniu o kluczu, tym sa
mym swoje wi~zienie utwierdza„ ." . 
H ipokryzj a Bernardy, jej inkwizytorski katolicyzm 
oraz jej normy społeczne są więc paradoksalnie 
zarówno uv. agami na temat społeczeństwa, które 
pozwala jej egzystować, jak i na temat pewnego 
rodza ju osobowości. Bernarda uosabia ogó lną po
trzebę posiadania określonych zasad postępowania, 
rytuałów i form, które wprawdzie pomagają lu
dziom si~ zorganizować, ale także ich ograniczają. 
Wielki Inkwizy tor z Braci Karamazow Dost jew
skiego zwraca się do Chrystusa: 
„ C hcesz iść między ludzi i idziesz z pustymi 
rękami, z jakąś obietnicą wolności, której on i 
w swojej prostocie i przyrodzonej skłonności do 
nieładu nie mogą pojąć, której boją się i lękaj ą, 
albowiem nie ma i nie było nic bardziej ni eznoś 
nego dla człowieka i dla ludzkiej społeczności ni ż 
wolność! '' 

L z sprzec iwienie się „zamkniętym drzwiom" 
domu Bernardy jest tylko pierwszym krokiem na 
drodze ku wolności - tej „wolności od czegoś". 
Drugi krok, „ wolność czynienia czegoś", wymaga 
zadania sobie wielu pytań, a następnie działania. 
Stąd pytanie: czy nie stawiając czoła tej trudniejszej 
stronie problemu - nie dajemy tym samym władzy 
Bernardom tego świata i strukturom, które one 
reprezentują? 

„My ( Kościół ) zaś wszystko rozstrzygniemy, i (lu
dzie) uwierzą w nasze wyroki z radością, albowiem 
uwolnią ich one od wielkiej troski straszliwych mąk 
osobistego i swobodnego rozstrzygania" (F. Do
stojewski, Bracla Karamazow ). 

K ate Raper 



Naród, który nie pomaga l nle pobudza do działania 
swego teatru, jeśli nie jest już martwy, w zapewne 
umiera; podobnie teatr, który nie wsłuchuje się w bicie 
pulsu historii, w dramaty swoich ludzi, kióry nie jesl 
czuły na naturę, na barwy otaczających go krajob
razów, na duszę ludzką pogrążoną w śmiechu i w pła
czu, nie ma prawa nazywać się teatrem, gdzie za
chodz i ta rzecz okropna z wana „zabijaniem czasu". 
Nie mam lu na myśli nikogo am też nie chcę nikogo 
zranić; nie mówię o konkretnej rzeczywistości, lecz 
tylko prz edstawiam problem bez podania sposobu 
rozwzązanza go. 

Federico Garcia Lorca 
hL SO/,, Prz emówieriie o LeQlrze , 1935 

l 
l 

Dom B ernardy Alba ro zamknięta w sobi prze-
t rzeń przeniknięta atmosferą religijną. S łychać 

dzwony, we wspomnieniach powraca postać księ 

dza, w powietrzu unosi si modlitwa jak dym 
kośc i e lnego kadz i dła . Jest to świat boski, który 
jednocześnie jest głęboko n ieludzki . Bohaterki d ra
matu wzajemnie się oszukują, nie mają do siebie 
zaufania. Bluźnią sobie: „Niech gwoździe z krzyża 
przebiją jej oczy" - życzy służąca swej pani. Brak 
im miłosierdzia. Pani domu nie chce niczego poda
rować po zmarłym m~ż u. Są chytre. Życzą sobie 
wzajemnie śmierci. Same, nie będąc bez winy, 
gotowe są ukamienować grzeszną kobietę. Bernar
da usiłuje nawet dokonać za bójstwa. Czy dramat 
Lorki jest więc jedynie dramatem o rozb ieżności 
między religią a życiem? Czy dotyka jedynie prob
lemu dewocji i pozorów religijności ? W istocie 
rzeczy jest to dramat głęboko egzystencjalny, doty
kający tajemnicy związku między rel ig ią i wolno
sc1ą. 

„Jeśli Boga nie ma - wszystko wolno" . Co więc 
wolno - jeśli Bóg jest, je śli przyjmuje s i ę jego 
istnienie? Taka jest wolnoś ·, jaka jest religia. Dla 
starej służącej Poncji religia jest tylko rzeczywis
tością estetycznej egzaltacji: „K ściół tak pięknie 
przystrojony. Przy śpiewie pierwszego responsu 
Magdalena zemdlała"; „lubię kiedy nasz proboszcz 
śpiewa". Dla Prudencji religia jest jedynie sposo-



bem ucieczki od świata i miejscem pociechy: „Te
raz nie mam innej pociechy jak Kośció ł ". Dla 
Bernardy natomiast stanowi ona jedynie usp rawie
dl iwienie jej tyranii : „Tuta j rob i si ę ro , co ja każę" 
oraz grę pozorów: „Żądam zachowania pozorów 
rodzinnej harmonii ". Ten p układan i uporząd
kowany dom jest jednak głęboko zniewolony . P -
zorna reli g ij ność jes t źródłem jedynie pozorne j 
wo lno ' ci. Między boh terkami d ramatu nie ma 
żadnych więzi, a r ligia jest właśnie więzią. Rodzi 
się tam, gdzie cz łow i ek jes t dla człowieka i gdzie jest 
dla Boga. K biety z drama tu Lorki n ie są dla sie
bie - lecz przeciw sobie . „J a tam nie mam serca dla 
żadnej z was" - mówi Poncja, jedn cze · nie wy
rzuca j ąc Bernardzie: „Twoje córki pędzą życ i e jak 
urodzone na pólkach w szafie . Ale nawet ty nie 
w iesz, co s i ę dzieje w ich ercach ( ... ) Słyszysz jaka 
cisza? A tymczasem w każdym pokoj u sza leje 
burza'' . 
Przejawem wolności jest zdo lność do posiadania. 
Bohaterki dramatu, wp lą tane w grę pozorów, pełne 
podejrz l iwości i podzie lone („krew nasza przestała 
być wspólna") nie ma j ą siebie na wzajem. Matka 
nie ma córek. Siostry nie maj ą sióstr. Nie mają 
także ukochanego, który też nie ma żadne j z nich. 
Nie mając siebie, nie maj ą także Boga. Ich świat się 
zamyka. „Mnie nie obchodzi ni bo ponad da
chem - mówi jedna z córek - Dosyć mam tego, co 
się dzie je pod dachem" . Zamknięcie, duszność 
i coraz większa ciasnota stają się wyrazem ich 
zniewolenia . Świadome tego spętania tęsknią za 
ucieczką z domu . „Chcę s i ę wydo tać" - mówi 
Adela. „Na szczęście wydostanę się z teg pie
kła" - wyraża swą nadzieję Angustias . Wyzwole
nie to nie jest jednak możliwe, gdyż to nie dom je 
zn iewala. Lorca ukazu je nam tu is totną prawdę. 

Piekło tkwi w nas samych . Dlat go wszelka uciecz-

ka jes t j dynie pozorna. Poncja usiłuje uciec w za
pomnienie i ab nie naruszyć swego dobrego 
samopoczucia odwraca się od prob lemów - mó
wiąc ,Kiedy człowiek ma przeciwko sobie cale 
m rze najłatwiej dwrócić ię plecami, żeby go nie 
widzieć" . Adela tak tęskniąca za wyzwoleniem, 
odnajduje je osta tecznie w śmierc i . Bernarda zaś na 
powrót ucieka w fa tum religijnej dewocji: „Moja 
córka umarła w dziewictwie ( ... ) I n iech nikt ani 
słowa o niczym! Dajcie znać, aby jutro o świcie 
dzwony dwukrotnie zabi ły" . Znów wszystko s i ę 

zamyka. 
Czym j st wii,:c wolność? Prawdę o n iej ukazuje 
nam kontrast między Bernardą, jej córkami i służą
cymi a babką, Marią ]osefą. One są wolne, a on 
zamknięta. Ale to właśnie Maria J sefa jest wolna. 
Delikatna, ł agodna i otwarta, nie maj ąc nikogo 
przyswaja sobie owieczkę. „To moje ( „ .) Lepi i 
mieć owieczkę n iż nic". Tylko ona jest wolna, gdyż 
tylko ona coś ma. Czy ma rakże przez to Boga? Nie 
wiemy. Ale to una otwarła w tym domu furtkę d 
nieba. 
Czym jest dom Bernardy? Oto rośnie on w naszych 
oczach i okazuje się naszym własnym domem. 
Domem już wolnym. Czy doprawdy wolnym? 
D ramat Lorki pozwala nam d j rzeć samych siebie. 
Odsłan ia nam p rawd~, jak w antycznym dramacie, 
która jes t szan ą oczyszczenia. 

Kwiecień 1991 Tadeusz Gadacz SP 
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(La Ca a de Bernarda Alba) 
Przekład Zofia Szleyen 
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Bernarda 
Maria Josefa, matka Bernardy 

Angustias, córka Bernardy 
Magdalena, córka Bernardy 

Amelia, córka Bernardy 
Martirio, córka Bernardy 

Adela, córka Bernardy 
Poncja 
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