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opublikowało całość. kromny tomik z ekspresyjną, czerwono
czarną okł dk , zaprojektowaną przez samego autora. tał 
ważnym J rzenf m lit racklm I • jak to jut b z żadn eh 
wątpliwości wiadomo - miał na stałe wej ć do hJStorii li eratury 
&wlatowej. 

Równolegle z pracą nad romancami, w roku 1925 powstał 
pierwszy słynny dramat Lorki „Mariana Pinecla". 

W Hlszpanil lat dwudziestych Istniało liczne i zróżnicowane 
środowisko literackie które w roku 1927zorganizowało11ę, tworząc 
ztytą i aktywną grupę. Jej celem było uczczenie 300-leda mierci 
Fray Luisa de Góngora, wielklqo, a przez eki niedocenianego 
poety baroku. Grupa której załoiyclelami oraz gl6wnyml ftlarami 
byli Federico Garda Lorca i młodri a już słaWl1fi Rafael Alberti, 
weszła do historii llteratury hiszpańskiej pod nazwą Pokolenie 27". 

Sława „Romancera oraz rozterki osobiste spowodowały stan, 
który poeta określał jako „kryzys uczudowy". W tym nastroju przyjął 
aoferowane mu stypendium amerykańskie i po raz pierwszy na 
blisko rok wyjechał z Hiszpanll. Zamorska podr6t lała się Inspiracją 
dramatycZnego, pełnego odrazy I rozpaCZf. cyklu A>eta w owym 
Jorku" (1929-1930). 

W latach 30-tych - oprócz poezji - powstały wielkie dramaty 
Lorki: „Krwawe gody", „)Wina", „Panna Rosila" i .Dom Bernardy 
Alba". ajważniejsze tomy poetyckie tego okresu to „Lament na 
śrni rć lgnacia S4nchez Mejlas", orientalny cykl „Dywan Thmarłt 
( 1934-1936) i wreszcie niedawno dopiero - i to jedynie we fragmen
tach - odkryty, do dziś mało znany, tom erotyków, ,.Sonety ciemnej 
miłości. 

Dzieła Federica Garcfi Lorki, popularne od pler szych 
momentó swego istnienia, publikowane ambitnych pismach 
literackich. a zarazem recytowane i śpiewane w całej Hiszpanii 
przetrwały śmierć poety, długoletni 7.akaz publikacji i upływ tak wielu 
już lat. 

Lorca zginął w początku hiszpańskiej wojny domowej 
rozstrzelany przez frankistowską policję w dniu 19 sierpnia 1936 t 
Jego tragiczna śmierć dała jego utworom dodatkową siłę wyrazu, 
podkreślając ich akcenty profetyczne. 

Irena kuran-Bogudca .Romanc:ero Gitano l Gdynia ł991 
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Federico Garda Lorca 

Mężatka niewierna 
Dla lydii Cabrera 
i dla jej małej Murzynki 

Że też ją nad rzekę wartką 
zabrałem, jak to dziewczynę; 
lecz ona była mężatką. 

Przypadła akurat noc 
Świętego Jakuba. Właśnie 
pogasły latarnie wszystkie, 
a świerszcze zaczęły jaśnieć. 
Na skraju miasta dotknąłem 
jej piersi, co jeszcze spały, 
i zaraz dla mnie rozkwitły 
jak pęki hiacyntów białych. 
Krochmal jej halki w mych uszach 
szumiał i sztywno szeleścił, 
jak zwój jedwabiu przez dziesięć 
sztyletów darty na części . 
Bez srebrnej poświaty wzrosły 
wzwyż drzew korony. Z daleka, 
zza rzeki, w ciemności skryty, 
horyzont psów głośno szczekał. 

* 
Za ostrężyną, za cierniem, 
i za trzcinami gęstymi, 
pod włosy jej wykopałem 
wgłębienie w wilgotnej ziemi. 
Ja chustę z szyi zerwałem, 



ona zaś zdjęła swą suknię. 
Ja pas z rewolwerem, ona 
cztery gorsety cieniuchne. 
Ni muszla, ni tuberoza 
nie jest tak gładka i biała, 
ni takim nie świeci blaskiem 
światło księżyca w kryształach. 
Jej uda mi uciekały, 

jak ryby płochliwe, zwinne, 
na poły płonące żarem, 
na poły niby lód zimne. 
W tę noc pędziłem na oklep, 
gdzie droga najlepsza wiodła, 
na klaczy z perłowej masy, 
bez cugli, strzemion, ni siodła. 
Nie chcę, bo jestem mężczyzną, 
słów jej nikomu powtarzać. 
Roztropność uczy, że lepsza 
bywa dyskrecja rozważna. 
Aż. ją zabrałem, od piasku 
i pieszczot brudną, znad rzeki. 
Szpady irysów walczyły 
z porannym powiewem rześkim. 

* 
Cóż, zachowałem się tak, 
jak na Cygana przystało. 
Dałem jej skrzynkę do nici, 
złocistą, z atłasu całą, 
lecz się zakochać nie chciałem, 
bo mając męża, nieszczera, 
mówiła, że jest dziewczyną, 
gdym ją nad rzekę zabierał. 

W KRĘGU FLAMENCO 

Flamenco to tradycyjna muzyka Cyganów, którzy osiedlili ię 
w południowej prowincji Hi zpanii zwanej Andaluzją. Szlak 
wędrówek Cyganów prowadził z Indii prz z azjatyckie stepy 
I kraje arab kie, a także ob zar Europy i swój kre osiągnął na 
południu Hi zpanii. Ostatni grupy Cyganów dotarły tu w wieku 
XIV. Ten długi szlak wędrówek wywarł istotny wpływ na ich 
muzykę. FJementy muzyki mijanych po drodz krajów przenikały 
do muzyki Cyganów znacznie ją wzbogacając. Stąd do dzi we 
flamenco rozpoznać można różnorodne pierwia tki będące 
wynikiem obcych wpływów i zapożyczeń : ornamentalny piew 
arabski azjatyckie i afrykań ki rekwizyty (wachlarz ozdobne 
grzebienie, wielkie ozdoby uszu, długie falbania te ukni 
w agresywne de enie, ogromne szale i chusty o nieskończenie 
długich frędzlach). W tańcu znajdziemy elem nty murzyń kie 
połączone z dalekow chodnim kun ztern pracy rąk i nóg oraz 
elementy chłop kich tańców północno-europej kich 
stukających chodakami, znajdziemy giętkość i mi kko ć tańców 
afro-lal}'Jloskich z nieco cofniętymi pośladkami i pochyleniem 
korpu u do przodu oraz dum i elegancję wypraco an przez 
szkoły tańca na francu kich d orach. 

Flamenco je t sztuką łączącą w sobi trzy el menty: piew, 
taniec i grę na gitarze. Wy tąpienie wszystkich daje dopiero 
prawdziwy i pełny obraz ztuki flamenco. 

Mówiąc o śpiewie Hi zpanie myślą nie tylko o rz czywistym 
śpiewaniu, ale również o muzyce i tańcu. Ma to uzasadnienie 
w hierarchii elementów w flamenco, która daje pr ferencję 
nie grze (toque), nie tańcowi (baile) , ale właśnie ·piewowi 
(canle) jako prapoczątko i tej muzyki. i gdy piew był 
realizowany bez instrumentu, jedynie z towarz zeniem 
kia kania w dłonie (pa/mas), strzelania palcami (pito ) 
z przytupem nóg (patados) i stepowaniem (zapateado ). 

Akompaniować pieśni mogły także pa ki (pai/Io ) potem 
kastani ty (tamburyn ) , bębenki (timbrele) , krowie dzwonki, 
metalowe kowadła i patelnie uderzane młotki m lub pałką, ita 
wypełnione grochem i potrzą ane rytmiczni , jak później ze 
-pochod7.ące z Malajów cry peruwiańskie pudło perkusyjne (cajon ). 



We namenco wyróżnić można trzy rodzaje śpiewu: śpiew 
głęboki (cante jon do), śpiew radosny (can te chi co) oraz śpiew 
nie mieszczący się ściśle w kanonach flamenco, a zapożyczony 
z kultur latyno-arnerykańskich (cante intermedia). 

Drngim elementem jest taniec, który ruchem opowiada to, 
o czym się śpiewa. Nie jest on jednak dosłownie ilustracyjny. 
Opowiada bardzjej abstrakcyjnie o bólu i rozpaczy, o rozterkach 
i zadumie nad własnym losem albo o radości. Jest często 
solowym improwizowanym popisem, ale może też być bardzo 
przemyślaną formą choreograficzną. 

Trzecie miejsce w sztuce flamenco przypada grze na 
instrumentach. Tradycyjnie jako akompaniament do śpiewu 
i tańca służą gitara i banduria lub mandolina. Grają one tylko 
krótkie introdukcje melodyczne (falsetas) oraz intermedia 
wewnątrz utworu, jako „oddech" między jedną partią tekstu 
a drugą lub między częściami tańca. Podczas reszty utworu 
fa/setas są monotonne, ale za to bardzo rytmiczne. Gitarzysta 
musi konkurować z głośnym tupotem tancerza, dlatego podkład 
muzyczny pod zapateado jest prosty, ale bardzo głośny, 
wykorzystujący najostrzejsze techniki grania. 

Gitara weszła do muzyki n amen co dopiero w XVIll wieku. przez 
ponad sto lat pełniła ona rolę wyłącznie instrumentu 
akompaniującego śpiewakowi lub tancerzowi. Z czasem wykształcił 
się zestaw różnych sposobów wydobywania dźwięku, będących 
do dziś charakterystycmym dla gitarowej gry flamenco. Techniki 
gitaro~re flamenco różnią się od stylu klasycznego, w którym ręka 
prawa delikatnie szarpie struny. We flamenco palce spadają 
z impetem na struny; ich dotknięcie jest przy tym bardzo selektywne 
i ostre. W grze biorą udział wszystkie palce prawej ręki (w grze 
klasycmej nie używa się małego palca). Do typowych technik fla
menco zaliczyć można m.in.:razgueado-gwałtowne, Wdchlarzowe 
"rzucanie" palców na struny i go/pe - rytmiczne pukanie w korpus 
gitary podczas gry na strunach. 

Dzięki takim gitarzystom jak Mino Ricardo powstał odrębny 
nurt gry na gitarze. Usamodzielnia on całkowicie ten inslrument 
i wykorzystuje pełną gamę jego możliwości · jako instrumentu 
melodycznego, akompaniującego i jednocześnie perkusyjnego. 
Ten typ gry flamenco nazywa się flamenco de concierto. 

Paco de Lucia Wlbogacił grę git<lrową o elementy muz}ki 
jazzowej, blusowej i rockowej. Jeszcze dalE:>J podąźa tancerka 
Nina Corti, która "vvkonuje muzykę namenco z zespołem 
kameralnym lub tańczy w konwencji flamenco do utworóv. 
współczesnej muzvki koncertowej Ten nurt nazywa się fla
menco progressiuo Konsekwencją dzisiejszych wymogów rynku 
muzycznego jest powslanie muzyki zbliżonej do flamenco, 
wykorzystującej jego typowe formy dla celów komercjalnych 
Je.st tomusica popularespanola łąc7.ąca 5larą tradycję z muzyki} 
disco i rockiem. 

Ruf I Cii.>sicbk1 
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Fedeńco Garda Lorca 

Elipsa krzyku 
wiedzie od góry 
do góry. 

Nad gajem oliwek 
czarnym łukiem tęczy 
przetnie nocy lazury. 

Ay! 

Jak smyczek skrzypiec 
len knyk wprawił w drganie 
wiatru wielkie struny. 

Ay! 

(I wznos?.ą ludzie z jaskiń 
swe płonące kaganki.) 

Ay' 

• 

• 

MÓWI PACO DE LUCIA 

(skrót wywiadu przeprowadzonego przez Annę Kulicką) 

Anna Kulicka: Czy ty, jako Andaluzyjczyk z krwi i kości, 
potrafisz zaakceptować muzyków usiłujących grać flamen
co bez całego tego bagażu tradycji? 

Paco de Lucia: Tak. Oni czują ducha tej muzyki, ale flamen
co to nie tylko dźwięki. To jest pewna filozofia życia, kultura, 
sposób myślenia, inna skala wartości, więc jeśli nie masz w so
bie stopu tych wszystkich e lementów, nie możesz naprawdę 
rozumieć flamenco. To nie jest coś, czego moina się nauczyć 
z nut. My nie czytamy nut. To się chłonie zmysłami, intuicją. Trze
ba s ię po stokroć, przez \viele nocy upijać winem i żyć, żyć na
menco. 

A. K.: A jakież to życie towarzyszy prawdziwemu flamenco? 
P. de L.: To jest muzyka bardziej rodzinna. My w Andaluzji 
stanowimy rodzaj wielkiej rodziny. Kiedy spotykamy się, ro
bimy przyjęcie, juerga (w dosłownym tłumaczeniu, hulanka 
-A.K.). I to właśnie na takichjuergas śpiewa się, gra i tańczy 
flam enco. 

A. K.: Czy flamenco, które ty grasz - to cante grande czy 
cante chico? 

P. de L.: Te podziały, to rodzaj cliche, stereotyp ukuty przez 
flamencologów. Dla mnie, tak naprawdę, liczą się tylko wielcy 
pieśniarze, nie rodzaj pieśni. Wolę dobrego pieśniarza śpiewa
jącego canJe chico niż złego, si lącego się na eonie grande. 

A. K.: Być może ten podział nie j est aż tak ważny, aJe wiąże 
się z nim możność rozróżnienia rodzajów pieśni związanych 
z określonym kanonem słów I muzyki. 

P. de L.: Tak. Cante grande to solea, sequiriya, taran/os itd. 
Cante chico tobulerias, fandangos , tangos i wiele innych„. Dużo 
tego, trudno wszystko spamiętać.„ No. ale skoro jui te podziały 
istnleją, odpowiem ci . Ja wolę canle chico , te lżejsze, weselsze 



pi 'ni. Fłamencołodzy wolą cante grande, wznio ł , patetycz
no-dramatyczne. A ze wszystkich cantes mnie najmilsza jest 
buleria. 

A. K.: Flamenco to wino, gitary, taniec I śpiew ..• 
P. de L.: Zwykle jedna gitara, jeden głos, taniec i kła kanie, 

wybijanie rytmu. („.) Flamenco nie jest ani łodkie ani roman
tyczne. Jest agrio, bardziej smutne, gorzkie, gravia ..• wyraża sil
ne namiętności, jest w nim ból, smutek, żal. .. 

A K.: Ale przedeż w warstwie słownej jest dużo o mlłośd. 
P. de L.: O miłości i o nienawiści, o szczęściu i cierpieniu, 

o rodzinie, o matce ... 
A. K.: Wprowadziłeś gitarę basową I saksofon do składu 

swojego zespołu. Czy puryści flamenco nie mają cl tego za 
złe? 

P. de L.: Niektórzy tak, ale takich łudzi uważam za głuchych. 
Oni uważają, że "czyste" znaczy "antyczne". To błąd. Uważam, 

ż muzyka jest czysta jeśli jest szczera, uczciwa, j li się ją two
rzy w zgodzie z własnym sercem. Instrumenty są tylko środkiem 
wyrazu. awet jeśli grasz na beczce (znasz taki instrument 
- beczka trzymana pod pachą i włosie, które skrzypi rezonując 
w pudle beczki). Więc nawet jeśli grasz na beczce z wrażliwo
ścią flamenco, to też może być piękne i "czyste''. 

A. K.: Do tego swojego "ojczystego" flamenco wprowa
dzasz elementy jazzu ••• 

P. de L.: Bo lubię improwizację. 
A. K.: Przecież flamenco ma elementy improwizacji I bez 

jazzu. 
P. de L.: Tak, ale nie na sposób jazzowy. W jazzie improwiza

cja jest zorganizowana. Masz a.kordy i cykle a.kordów i tale je 
powtarzasz grając. We flamenco jest inaczej. Tu ię improwizu
je w po ób anarchiczny. Muzycy kontrolują improwizację bar
dziej wzrokiem niż słuchem. ie wiesz jaki akord ma nastąpić, 
więc patrzy z na ręce gitarzysty i zgadujesz mające na tąpić 
zmiany. 

A. K.: Istnieją czytelne różnice między sposobem grania 
flamenco a klasyczną grą na gitarze. Na czym one polegają? 

P. de L.: Klasycy gitary mają obsesję na punkcie brzmienia. 
Grają bardzo miękko, bez żadnej przypadkowości,żadnego dy
stansu, takie wysublimowane uszlachetnione dźwięki. We fla
menco odwrotnie. Tu muzyk gra z pasją, jakby chciał połamać 
gitarę. Chwilami delikatnie, ale momentami z całą siłą. Inna jest 
też typowa praca rąk. My używamy kciuka i to jest dla nas bar
dzo typowe. Inne są skale. My gramy bardzo szybko, rapido. 
Często używamy tremolo, to także charakterystyczne dla flamen
co. Ważny jest też feeeling. 

A. K.: Że wino, to prawdziwe, hiszpańskie, jest inspiracją, 
to wiem, ale czym dla wirtuoza gitary flamenco są kobiety? 

P. de L.: Castigo y maldición (kara i przekleństwo -A. K.). Nie 
wiem jak to inaczej powiedzieć, sprawdź w słowniku. 

A. K.: A czym jest dla ciebie flamenco? 
P. de L.: Sensem mojego życia. Żyję na sposób flamenco. 
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