


Teatr jest szkolą płaczu i śmiechu 
i jest wolną trybun ą. gdzie ludzie 

mogą potwierdzić stare prawdy moralne 
lub uznać je za błędne o raz wyjaśnić 

na żywych przykłaciach wieczne zasady 
rządzące sercem i uczuciami człowieka. 

Federico Garcia Lorca 
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Urodził siQ 5 czcrwcc.1 1 898 roku w Fuente\'aqucros 
vv pobliżu Gra11aciy jdkO syn l)ogatego zierni<--min <:t kicru
_ic-wego sic,'. 1 )rawymi lecz surowy1T1i Z<lSc-Ki<1rni. vV cizieciń 

stwie C iQżko chorował. czego skutkiem był nicclowł<:Kl 

nogi, prawie nit?~~uwa żc-i l11y po 1<1t<:-tch ćvviczer1 . .\tlimo to 
obdarzony był n<-1clzwyczc-1jnymi zdolności<1m i w w ic iu 
kie runknch artystycznych. Studiował n<i wyclzi<:ile prc-1w<1 
w Grnnadzic a później w Mc-1e.frycic. co czynił nC1 prośb(' 
ojca lecz bez z<1 <.mgażov,1nnic-1 w stolicy vvszcc ił e.io gro
na wybitnych e:1rtystów swego okresu. k tóre tworzyli : 
malarz Salvador Dali. kompozytor Manuel cie l;ci ll <t reży

ser filmowy Luis nunucl. Później kr<::)g tych znc1_jomych 
powiększył Pablo 1->icasso. Lorka µrzeniósł siQ nc-1 vvydzic-1ł 
filozofii i literatury. w I 9 I 8 wyd<:1ł pinwszy tom prozy po
e tycki 'j lmprc'S}<' i J )Cjzaż<'- Ksiq/.ko wicrS%!--J ( 1 92 1 J jest z 
kolei pierwszym tomem poetyckim. Pod wpływem zor
ganizowanego wraz z Munuelem de I :a ll <') fcstiw c-1lu <::m
daluzyjsk iej pieś ni powstał Pocmot ołc: IJokiej pic,śni 
( 1 92 I ). Anda luzja jako specyficzna kraina t)C,XICJ C<:I pomię

dzy Wschodem a Zachodem. czyli rniQdzy kultur<-) chrze 
ścijańską i muzułmańską Z<--1wsze była nc-1jw<lżnicjszym 
źródłem inspirncji poety. Kolejne torny poetyckie Z<Jwie
rały już różnorodne utwory od tragicznych po wierszyki 
cilndzieci. w latach I 924 -27 pisał wielki poemc-11 J?omcm
ccro C!,,JQa11skie.jedcn z największych utwo rów lite rntury 
światowej. w celu odnowy litcrotury hiszpar'lskic_j ornz w 
zvviązku z 300-lecicm śmierci wybi tnego poety b0roku 

Fray Luisa de Góngora -Lorka i poeta Rafael Alberti zało

żyli grupę „Pokolenie 2 7". 
Pierwszą sztukę. a raczej „etiudę stylistyczną" -urze

czone skrzydła, powstałą pod wpływem Maeterlincka wy
stawił w Madrycie w 19 1 9 roku i była to wielka klapa. Do
piero premiera dramatu Mariana Pineda w 1 92 7 w sceno
grafii Salvadora Dali rozpoczęła przełom w karierze teatral
nej Garcii Lorki. 

w 1929 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych. 
Owocem podróży był przenikni<,~ty smutkiem poemat F--'o 
eta w No~m Jorku. Po powrocie napisał utwór dla teatru 
lalkowego „La Tia Norica" Szopkę don Cristobala. Inne sztu
ki lalkowe: Dziewczyna zraszajqca bazylię. Kukły i maczuga. 
Romans Perlimplina i Belisy wywodziły się jeszcze z cza
sów. gdy w domu rodzinnym Lorka wraz z przyjaciółmi (m. 
in. de Fallą) przygotowywał teatrzyk dla siostry Isabel. 

Jeszcze w USA zaczął tworzyć Czarujqcq szewcowq. 
którą ukończył po powrocie do kraju i wystawił 24 grud
nia J 930 w Teatro Espanol w Madrycie. Prapremiera była 
wielkim tryumf em. 

Wyrazem jego poszukiwań formalnych i rozważań 
nad reformą teatru była sztuka Publiczność ( J 930), ncito
miast późniejsza o rok Kiedy minie pięć lat jest mistyczną 
sztuką profetyczną. 

Po proklamowaniu republiki Federico Garcia Lorca za
łożył w 1 933 Teatr „La Barraca" („Barak"). studencką sce
nę wędrowną. 

w latach trzydziestych powstała try logia andaluzyj
ska: Krwawe gody. Yerma. Dom Bernardy Alba oraz lirycz
na .,tragikomedia mieszczańska" Panna Rosita czyli mowa 
kwiatów Lorka sam zajmował się wystawianiem swoich 
utworów, był ich reżyserem i inscenizatorem. w tym cha
rak terze został zaproszony do największego teatru w 
Buenos Aires- „Arenida". Wielokrotnie tytułowe role w tych 
przedstawieniach grała wybitna aktorka Margarita Xirgu. 

Tragicznie zmarłemu przyjacielowi. matadorowi. po
święcił wielki tren Lament na śmierć Ignacia Sanchez 
Mejfas. Przez wiele lat, aż do śmierci pisał cykl e rotyków 
Sonety ciemnej miłości. 

Zginął I 9 sierpnia I 936 roku, zamordowany przez no
wopowstałą policję faszystowską w wąwozie Viznar pod 
Granadą. niedaleko miejsca urodzenia. 



Ach, ten Federico! 
Intensywność życi<1 był<1 

u I .orki tożs <-u-n <- 1 z nieust<mno
ścic1 jego inwenc ji. ze strumic
niern j ego myślcni<:i 1\ przy 
tym żaclncj m<-lnicry i żc-Kincj 
f<'llszywcj skromności. Nikt nic 
był Lkircizicj prosty i nc-1turc-1lny 
niż 1-:ccicrico - ot. po prostu je 
ci c n z wiciu \N swym gronie. 
Ale kt()): na1yci-1rni <-1s1 nie zci<1-
w<1ł sol)iC sp<1wy z jcg< > wy
ższoścP T<-ł wyższoś( 1 )()lq~<l 

1<1 nic tylko n <-1 jego por-i1ysło 
wości w rozmowic. 11<1 jego po
czji. 111uzycc. IT1<-1i<-1rstwic. nyło 
to picrwoci<mc i r<1dykCllnc. 
<1 fHZ\ ty1i--1 1nornicnnc. N<1j 
wc-1żnicjsz<-1 rzt 'CZ " ' rc~cic ricu 
to ... bycie I ~cclcricicm. :'-J<-1st~~P 
nic dopiero wzn1<1cni<1ło go mi 
strzos1wo jego wysiłk()w. /\ż. 
w I )C'wnej c ·Il wili.< l\ vo stworze 
nic st<1w<1ło w c<1łyn1 L)l<-lsku 
swej istoty. 1\ ()\V bl<1sk - to bu
dzenie sy1T1p<-Hii. 

1'\cll. to lubienie. 1<1 symp<1-
t i<l. j<ik<) uu ci ził 1-:cdcrico Cmcf<1 
1.orcc11 Jego moc głc'.>vvnc_1 to 
spos(lb komunikovvc-1 nic-1 się, z 
bliźnim i współnict\NO z przeci
miot<1mi. jego geniusz m<:1grn · 
su przyci<1g<-1j<1ccgo wszystko . 

. Jorge ( iuillc''11 
I '1·i'.cl. /()fi,i S1.lcycn 



o teatrze 
Tea tr wrażliwy i d obrze kie ro

wciny w obrębie wszystkich swych 
specjalności . od tragedii do wodewi 
lu. potrafi odmienić w przeciągu nie 
wielu la t uczcciwość ludzi. natomiast 
teatr moralnie rozbity, w którym k o
py ta zastępują skrzydła. potrafi 
wskut ek haniebnej fuszerki uśpić 
cały naród __ _ 

Naród, który nie pomaga i nie 
pobudza do dziala(1 swego tea tru. 
j eś li nie jest już martwy, to zapewne 
umiera: podobnie tea tr, kt ó ry nie 
wsłuchuje się w bicie pulsu życ ia 
społecznego i pulsu histo rii, w d ra 
m aty swoich ludzi. który nie jest czu 
ły na naturę, na barwy otciczcijących 
go krajobrazów. na dusz~ ludzką µo
g rążoną w śmiechu i płaczu . nie m a 
prawa nazywać się teatrem. gdzie 
zachodzi ta rzecz okropna zw ana 
„z<-1bijaniem czasu".„ 

Sz tuka jest ponad w szys tko . 
Sztuka jest sprawą najszlach e tniej · 
szą. a w y. kochani aktorzy. jes t eśc ie 
artystami najwyższej klasy. A rtysta
mi w k ażdym calu, jako że przez mi
łość cJo sztuki i z powołania wstąp ili 
śc i e w wyimaginowany i pełny c ie r
pier'1 świat sceny. Jesteśc ie nrtys tami 
dzięki swemu zajęciu i przcj c;:c iu. Od 
n ajskromniejszego te<-1trzyku po
c zciwszy. a ni'l największym s ko(1-
czywszy, tr zeba wypisywać w sa 
lach i po g;-1rderobach słowo .. Sztu
k a". bo inaczej będziemy musie li wy 
pisywać słowo „Hande l" albo inne 
temu podobne. którego nie ośmie 
lam się powiedzieć:. Teatrowi potrze 
ba hiera rchii. dysypliny, miłośc i „. 

Fe d e rico C1<1rc i<1 I .ore<1 
Przeł. zofi;1 Szle yc n 



Uśmiech dziecinny 
I 'ecteric1 porównyw;mo z d z iec

ki('m: moi.n<1 [)\·go porówn;1(: 1<1kżc z 
<miołem z wod<l Lmojc serce jes1 j<Jkb\,' 
worł<l CZ\'St<f n<lpis<1ł wjednym li ściel lull 
ze skc-1łą \V cl1wil<1cl1. gcty l>yl czymś gfc,' 
boku prz('jęty. ll\'Wilł gw<1łto\\'ny. <1il' 1w 
len skc1rgi i t<1jcrnniuv j;1k PllSZCi'.c 1. K<1i: 
<h· go wi<1i'.ic1ł \\'inny sposób M~ '. kt(lrzy 
go koch<1rny i wsp(lłży1crnv z nim nc1d<1l. 
wi< ł z irny go z<1wszc jr·ci11ilki111. ieciy11yrn 
,,, swoim rocł1.0ju. Cl r<'Jwnoczcśnie t<1k 
zrnicnnym i rozn1;c1i1ym. j<lk sdmi\ n<11ur<1 
I I 

Sercf' l'fx łeric<1 Ili\ pewno mdosnc 
nie llyło. die 011 sdm livl zdolny wsp<'ił· 
uczestniczy(\\' cilfcj 1«1dośc i wszccl1· 
świ<l t <t Jcdnc1k jego wn<;'.trzc. otchł<lnnc. 

j(lk li k<lżciego wielkiego poety. nic !cl\\'iC' 
rnło mc1ości. Ci. kt(irzy go wicłzi f' li przcl<1· 
1uj<1ccgo przez życic nil>~' widol mrwny 
ptilk nic zn<1li go ,\!li<lł serce 10k b<ll'lizo n<l· 
mi<,'tnc. ylkic 1 iosi<1ci<l niewielu tylko luc łzi. 
<1 chlonnoś<." 11<1 uuuci<1. n1iłoś( i c icrpic· 
nic uszl<1cl1c1ni<lf<l jc:-;zu.e b<1rciziej _1cgo 
szerokie c1olo. Koch;1I l><lrclzo silnie: 1cj 
cechy JklrU 1 iowicrzchownych ollscrwil· 
1oróv,· mu odm;1wi;1ło. I cierpi; il pr1.cz rni· 
łoś( wicie. o czym rm1wc lopocłobnic nic 
\ vieri7.i<1ł nikt. /<1wsze [)(,'<il; 1J<1rni<,~ 1<1ł 10. u i 
rni pr1.ec ·1 vt<1ł pr1c< I swym< ie łjCl l< Iem< le i 
(;r<111dlł\'. jego ostcHnic dzido liryc1nc 
jeszcze nil' ukm1czonc. C:zvt<1ł mi swoje 
Son<'/lj( ·j( rnnc; n 1ik >.<ci ktc'ire s1cuc1crn11;1 
mi\tności cntu1j<11mu. szuc,~śliwości i 
rw,~ki sq uystyrn i gm<1cym pomnikiem 
mik iś< ·i. kt<'ircgo SLlrO\ vccrn il' St s<1mo ci< 1· 
Io. serce i clus1il poci~ · \\' rnorncncic kl<,'· 
ski. /C1skoczony. wp;myw;1łcm si<;:' \\' nic~ 
go nie mog<\C ocłcrw21( '>Clll. wrcs1cic 
z ;-1woł<1łcrn .. I 'ce lcrico. cciż Zi\ serce. il e ż 

rnusi<ilcś koch<l(. ileż cinpicl"~„ SpuJrz;1f 
n<111111ic i uśmicchn<1łsi<,' por lzi< '< ·innemu. 

\ ·i, ·('ni<· , \lt ·i:--<i r1f !re 
I 'r Il ·ł. !'.< >ri, 1.'-i1I<'\ t ·11 



(La zapatera prodigiosa) 

Jaskrawa farsa w dwu aktach 

Przekład Zofia Szleyen 

Obsada: 

Szewcowa · Ewa Kopczyńska 
Szewc · Andrzej Śleziak 
Autor, a także Don Mirlo · Radosław Ciecholewski 1gościnnic1 

Dariusz Niebudek 
Sasiadka w czerwonym· Krystyna Gawrońska 
Sąsiadka w żółtym· Dorota Biały- Piętak 

Sąsiadka w zielonym· Violetta Zającówna 
Sąsiadka w fioletowym· Małgorzata Stachowiak 
Sąsiadka w czarnym· Elżbieta Laskiewicz 
Sąsiadka w niebieskim -Magdalena Kale ta 
Burmistrz · Zbigniew Leraczyk 
Kawaler z pasem· Grzegorz Widera 
Kawaler w kapeluszu· Piotr Zawadzki 
oraz 
Chłopiec · Maciej Zaród 

Gitary· Witołd Burakowski 
Sylwester Sośniak 

' I 

Reżyseria: 

I IF. NRYK ADAMEK 

Scenografia: 
WOJCIECH JANKOWIAK 

Kostiumy: 
MART;-\~ I Ll::~KA 

Układ tańców: 

GRAŻYNA ADAMCZYK 

Asystent reżysera: 
Zbigniew Leraczyk 

Inspicjent: 
Stanisław Edward Mołek 

Sufler: 
Renata Goliasz 

w spektaklu wykorzystano tradycyjne 
motywy muzyki andaluzyjskiej z regionu 

granadyjskiego. z którego pochodził Lorca· 
Jaelo, El Vito. Paso doble. Tanquillo. 

Peteneras. Sequiriyas. Alegrias. Bu/erias 
w opracowaniu GRAŻYNY ADAMCZYK. 

przy konsultacji ANDRZEJA ZUBKA. 



MANUEL DE FALLA 
L rodzony w 18 7fi roku :vt<mue l cie 1';11!;1 y .\!I< Hiwu I )~ ·ł ll<l 

rvlc Sł<1rszy od h'<łcri«<l c ;drcfi Lorki. :i'. <, m (>gl jeszcze w mło

clości być j ego n<H 1czyciclcm muz_yki. lecz p()ź nicj zost<ll ju ż 
przyj<Kie le m i '"'Si l<'>lpr<1c< JWllikiem. w~ ·w<lrł < Jgrornn~· wpl\'w 
11<1 mzvvinięc i e i t<lk f)t1jnic rozkwitłego tCll e riru Lorki. kt(>ry 
ucl1odził 11<1 wirtuoz <-1 ,l(ry n<-1 git<lrZ(' i forr c pirn1i c. 

Vl<muc l w~T<1Sl<11 j<1ko cudowne d z iec ko. w vvic:ku I 1 ldt 
Z<1CZ<)ł kompor1ovv;1( w K<Klyksic uczył Si\' gr,· nc1 foncpi<i
nie. i>isyw c-1 1 zmzuele. czyli utwory l)<,' <i<JU' o< lrni<m<1 l1iszp<111-
skiej luclown j operetki. !>o nic powodzC'nić1c l1 z W\ 'St<lwicnicm 
ciwuc-1k ro w ej 0 1w ry1-'.n )tkie żt;cie r \ ·V kr<'>rei wykorz,·s1<1ł wory 
gin<llny spos(>l> l)rzrnie nic gił<lry i p erkusj i!. W\'JC<ll<1I clo 1'<1-
ry:i'.<t gcizic zerkn c.11si<.' z1;11nrcjszyrn śrociowiskicm muzycz 
nym re. Uc lJussy. VI. Hrn·eJ i inni) 1>0 licz.nych s 1;ir;mi;icl1 w Ni 
cci wys1;1wiono Kr<)tkic żirie ( I q r :n <1 w ro k p<'iźnicj z wici 
kim powo<-i zcn icm - w t>dry:i'.u . Dzi<;ki temu :Vl<rnucl cie F<1lld 
rnc·Jgl powr<'>c i ć- do v1 ;-1cirytu. l)y wyst<1wiL'ju:i'. z sukcesem sw;1 
op< T\'. Wśrc'>ci pe >WSI< 1j; icych w(Jvvc_:z; is utwo rc'Jw popul<1rnych 
i symlonicz nyc l1poj<1wil si<,' I 1<1le1 Tr<!jc7ra11iusrLJ kopcl11sz. wy
st<-Iwiony w Lonciynic przez li;1lety I {Osyjskic, Sicr-giejC1 l li<1gi-

Ol n<-1z se c '11iczm· I'. I 'i<'dSSd <Io f)<ilcru Tr<'J ir1roniosr~; kopC'/11sz VI. cie 1--<1lli. 
l'i1ry ż I SJ;!O. 



lev,1a, w cho reografii L. Miasina i scenografii Pablo Pica ssa. 
w ty m ba lecie sięgnął do ró żnych narodowych tańców his z· 
pańs kich : bolero, fandango. sewiłlan a. farruca, jota. 

wespół z Lorką zorganizowa ł w 192 2 w Granaclzie fe
s tiwal andaluzyjskiej muzyki ludowej -Can te honcio (,.śp iew 
głęboki " ) , co pozostału w związku z da lszą jego twó rczością 
Poza baletami: Miłosne czary B urm is trz i młynarka powst a ła 
t ak że opera Kukiełki mis trza Pio tra inspirowane frag m entem 
Don Kich o ta Cervantesa. 

Czasy w ojny domowej spędz ił poza I łiszpanią, s to pnio 
wo odchodząc od muzyki na skut ek rozwijającej się cho ro
by. Zamies zka ł w Argentynie. Zma rł w 1 9 46 roku. Uważany 
j est za najwybitniejszego kompozyto ra hi szpańskiego i j ed
nego z najwię k szych w świec ie w XX wieku. 

Dusza kobiety 
w Czarujqcej szewcowej opisu 

j ę duszę kobi e ty. u osob i ają cej 
wszystkie kobie ty, a j ed nocześnie 
mającej być wyrazem d uszy w ogó· 
le. Tak więc Czarujqca S:!'. ew cnwa 
j es t nie tyl ko w zorem. ale p rawzo 
rem „. Chcia łem w niej ukazać walkę 

między rzeczywis toś ią a wyob raź· 
ni ą (przy czy m p od s łow em w y
ob raźnia rozumiem wszystko. cze· 
go nie da się urzeczywistni ć). walk ę . 

kt ó ra toczy się w duszy każdego po 
szczególnego człowiek a ... szewco
w a z rnngn się nieustannie z ideami i 
z realnyrni przedmio tami. ponieważ 
żyj e w swym włas n ym świ ec ie. 

gdzie ka ż(ia idea i każdy p rzed miot 
tchnie tajemnicą, któ rej o na sam a nie 
d ostrzega . w sztuce tej w g runc ie 
rzeczy jes t ty lko j ed na boh a te rk a 
oraz lud jako m asa. Osoby p rzema 
wiają kasty lijskq gwa rą ludową. ale 
w słowie i skłacinijes t o na andaluzyj
sk a. Niekiedy, jak na p rzyk ład przy ry 
sowaniu postaci sze w ca. p o zwoli· 
Iem sobie na kc1ryka tun~ w stylu Ce· 
rvantesa. 

I 'ederico Garc ia Lorca 



Grażyna A(1nmc zyk 

CZARODZIEJ FEDERICO 
f"e d e rico C1 arcia Lorcc1 jawi się na tle hiszpa1iskicj kultu· 

ry jak o posrać nie zwykle t>arvvm1 i z<.1chwycaj<JC<l. Wielkie 
d ziecko . kt(>rc micił vv sobie. pozwa l<-lło mu mi oc łbi<'>r świ c-lf a 
z.e szcz.erości<J grnnicz<JG \ z naiwnością Był osoh<J ctosko· 
nale wyksz.tałconą i wie lostronnie uzcJolnio11ą die wszystkie 
dary. j akimi obda r zyła go hojnie n<1tur<1. były< li<~ niego rzeczą 
oczywistą. <mi godn<1 zc1wsryc1ze ni <1 . <mi tel'. zbędnej wynio· 
słości. 1\ był zaró wno zdolnym ryso wnikiem. kt()ry z lubością 
przyozc1abiał swoje \·vic rszc zcih21wnymi i lirycznymi ilustr<1· 
cjami. .kik i szcilenic muzykdłnyrn pi<mistą któ ry długie 11oce 
spędzał pr7:y kl c-1wiaturzc. z pasj<l ociddj<JC Si\' rnuzyc7:nyrn 
ncHc hnie niom. Mia ł kolos <:~lnc1 /(lol noś( irnprowizc-1rorsK.<1 i 
tworzył b ci rdzo st~'lowc w<lri21cj c wokół zasfys7:<.mych tema· 
1ów. Z p<bją zhic rnj c.1c pic .śni. pilnie stucliow <. 1ł gr~~ n<l gitrnzc 
flamenco. by mc'>c Z<lpiSY'"-'<l( ulo111c rn c l'oc1i e µoc1Clw<::irw 
prl'.e z trcidycję 7'. rą k cio r<:Jk 

Otocl'.ony przyszłymi tuzami świ<~towcgo m;1lars twa: .Ju· 
anem Grisem. I '<1/)IO Pi cc1ss<'m cz y s;-1iv<.1c1orc 1 >ali ·be z kom· 
plcks()w wystnwi <1ł \Vf<-lZ z nirni swoje ryst1nkowo·poc tyckic 
d robia zgi. Najlepiej wsz<lkże µorus zcil si<,' 11 c-1 f<Jli poezji i two· 
r zy ł prawdziwe perełki liry ki. nic p o zlJdwio nc dowc ipu. cza 
sem nos t<llgii. cz;1scrn glęboK.iej tro ski i w sp ó lczuc ic1. 

Pęci z <ic ctorosłc życ i f' pośr<'>cl elity studencK.o <irtystycz· 
nej Macirvtu byłjecim1k z krwi i c i <iła , \ndilll1zyjczykic m jnk z<1· 
przyjaźniony z nim De F;.ilł a . 1~i c<~s so czy zn;-1komi1y poc t;1 1\I· 
t)e rti L c-ic zyly ich wspólne p<Jsie. zb ~iżont' pogl<1liy. c-1 przede 
wszystkim ów ni e zwykły ciuch <lncł i1luzyjski. zwci ny duende 
figlarn y. przekorny. lllc i gl<,~boko tmgiczny i piękny. 

Uro<1zony nied<ilck o < ;r;mad y w wiosc e I 't 1c n1 c v<-lqu· 
e ros był Lore<1 Zjdwiskic m ni 'po spolityn1. Żyj<JC w Zilsoh· 
nym domu zamożnego oj< ·;-i · gospm lmz;1im e-liki ·11Cluc zyc ie l· 
ki. połączył vv sobie ow<1 plebejskość. ukocl1anie ro dzinnej 
ziemi i przywiązonil' cio tr<l<ivcji z po1rzeb<1 inclywiciu;ilncgo 
ro zwoju. Nie rn<lj <ic prohlc m()\v rn<itcri<ilnyc h wzr<lStil.f rdcło· 
ś nic. otoczony pi~~krH 'm okolicv. ocz<irow;:iny rnuzyk ;.1lności<1 
prostych rolnikó w . u:h1ośc i<1 i z wi<,:z fośc i ij ludowej poezji 
wyraż <.1nej w pioscnk<1c l1. wicrsz<lc h. poe rrn-11<1cl1 i ko lys<m· 
kctch ciziecięcyc:h . L : rzek c1ł <1 go ci1.ik <1 uroci<1 lucizi o ci C' mnych 
tw;:irzc1Ch i ognistych o c z<Jc l1. ktc»rzy nriwc t t c1ńc-z<)C o powia· 
ej a li swoj ci riusz ~'. Zr ldł i rozumidł swoi< ·h ziomków. poclglą 
ci a ł ich i pocisłuchiwilf z pC1sj; l pr<1wciziwq.(o l)ddaczc-i. zcipist 1· 
j i'JC 10. o czym ust nil tr<iciycj ; i już z<lporrmiilłc-i. I ~ył llisz1 >dl iskirn 
Kolberg ie m swoj<~j ,1\ncJ;.1luzji. cllC nic hyłhy Lorką gclyby oca 
lenie <uch aicznego fo lkloru mi<1ło zc-1k ończy( się w szuf121d7:ie 



zbieracza. Poezja i muzyka stawały się dla Lorki p o karmem. 
na którym wyrabiał swój gust poetycki; uczyły go nadawać 
andaluzyjski smak wszystkiemu. co sam tworzył. Podobnie 
jak dramatu i teatru uczył się tworząc w .. La Barraca" przed· 
stawienia wielkich mistrzów (Calde rona de la Barca czy Lo p e 
de Vegi) dla bardzo niewyrobionych odbiorcó w wsi hiszpar'l· 
skich. Przenikanie inte ligenckiej kultury w dół do narodu i ple 
b ejskiej w górę na sceny i salony miejskie stetło się pasją 
Lorki. Tworzył bawiąc się ludową formą. a ona znów wrncet 
la między ludz i. Później nikt już nie pamiętał. czy pierwowzo 
rem była ludowa piosenka czy to jego wiersz stawał się po 
k armem ludo wych twórców. Tak było ze znaną pieśnią o 
Tararze albo o czterech mulnikach. 

Lorca miał ;.:.bsolutną zdolność identyfikacji z bohatera· 
mi swojej poezji czy dramatów. Kiedy pisał o cie rpieniu ga
lernika ·sam stawał się galernikiem. gdy śpiewał o cygańskiej 

duszy, przeobrażał się w Cygana, kiedy pisał o nicszczęśli· 
w ej pannie młodej · sam stawał si<;; panncJ młodą. Patrzył za· 
w sze oczyma swych bohaterów. przemawiał przy tym ich 
językiem. Nawet będąc w Ame ryce pisał, czuł i postrzegał jak 
Ame ry kanin. a podróżując po Kubie myślał j ak Kubańczyk . 

tworząc zaś galicyjskie poematy· pisał j e nawet w języku tej 
północnej prowincji Hiszp<'lnii. on koch<'lł ludzi wszystkich i 
serdecznie. a ludzie odpłacali mu tym samym uczuc iem wiei· 
kim i szczerym. Mia ł niezwykle vvyostrzo ny zmysł obserwa
cji, rozumienia i współczucia . Umiał pisać o tragedii i okrucień· 
stwie,jako nieodł<Jcznych atrybutach życ ia ludzkiego, b ardzo 
przejmująco. choć sam nie był okrutnikiem. wręcz przeciw 
nie.jego dusza była lekka i śpiewna. unosiła s i ę n ad realnym 
światem jak motyl. ledwie muskając subtelne piękno. które 
go nie chciał zakłócić ani zniszczyć. Posiada ł głęboką wiarv 
w dobro świata . Nade w szystko cenił wolność i niezależność. 
choć daleko mu było d o rewolucjonist y. Ponieważ życic ob· 
darzyło go licznie talentami. z łatwośc ią zdobywał to, czego 
pragnął. j ednak ni zw y kle życzliwie od nosił się do innych i 
nie był skażony grzechem pychy. Był ujmującym i uroczym 
zjawiskiem. które należy wielbić i podziwiać . Doznawał za 
chwytu urodą życia. Był piękny jak jego c zaro wna Granada. 
w j ego sercu jak w andaluzyjskim tyglu spotyk<'lły się umiło 
wanie piękna i nauki arabskic h Maurów. szale r'istwa i niepo· 
koje wędrownych Cyganów. nostalgia i pogoń za doskona 
!ością mądrych Żydów z dumą i wyniosłością Kastylijczy· 
ków. Każdy z tych narodów wniósł do tradycji hiszpańskiej 
swoją specyficzną poetykę i sposó b wyrnża nia urody świa · 

ta. Swój ból i radość istnienia każdy z nich wyrażał ruchem. 
tańcem i śpiewem. 

Lorcc1 wcsp(ił /.( ' sw~·m pr 1.y jm.· iclcm. MClnuclcm cie 1:dl· 
l ą 1.<1inicjow<Jł pierwszy w historii I est i\\"< li ml IZ\ 'ki i_ ś1 l i( .,~·u 11<1· 
mcnc o. n cl kt(H\ ' pr1.yh\' ll nc-1jwięksi .śpi t>W<l<Y 1 g 1t <J17.\ 'sc1 lu· 
(!owi. <lot <-)d ukryci w z; 1kdmc-1rk <H.:l1 vvs i cmd<1iu1.\·jskich. 

Cl1c1r<1k tc r \'stV\ ·1. n<l muzvkdlnoś( 1\ndc-1luzji lK'/. rL'S/. ty 
wqicłni<1 s trof)·, ! .()rki Nicmc-11 ki1żcly z tck s t(iw rn oż (' st<1( si<,' 
pit•śn i <1 po t ę 7.n<J i gwc-1ltown<1 lub pelnc1 zc-Hiumy i lir y1.1T1l1. I {yl· 

rnik <1 wicrsz<l Si Hll< p ()(isuwc-1 c l1m;1k t r~ · s t\'c zn c konl1gur<l· 
qe s ty l(iw ml 1zvki flamenco i SW<\ wewrn.~ tr zn<1p l1ls <H." i< l z< ~rą 
clza wpr21wnemu ucl1u niewi(lciom c-1 warstw<;: muzyczną I o 
si<;: rn 1pri1 W<I«~ s łyszy poci sk(irn ic. te f<mg< >Sy. tc solcdrcsy czy 
pctc ncry 1 >o<iolmie niezwykle· ldtwu jest clo 1.n<mych sol He 
t ri1ci\ 'C \'jrwcl1 fo rm ins trumcnt<ll11yc l1 < lop<1sow;-ic ni( ·oc1.<' k1· 
W(11l iC .tc;k.St I .Orkowski. MOŻ!l(l Wi<;T Z<lUVVClŻ)'Ć. Żl' P()(.' t(l ten 
1wor1.yl w sposób org<-inic1.ny. wi; \Ż i \C w jedno tekst. rneloclic,.; 
i r\"trn Mi<1ł t eż l ,orcn wnikliwe o ko rysownik<t ktc'>ry h em Izo 
pl~1 s t ycznie tvvo rzył swoje wiers 1.e i obrc.izy scen i(_-zn e 'v\ ' s t ro· 
f;icl1 w iersz\ · z<1w<lrł o n pdny obrilZ i sccnogr<1f11. 1kostn1mu 
post<Ki. i sp(!sobu z<1c l1owcmi c:i. Cl mi wet p ulsuj<JLego upc1łc· 1.11 
powictrzą Wł(lś nic ze wzglęciu nci t<;' czy tclnusL 1 J<1snosc 
1ir1.ck<11.u or<1z żywe pot)uclzcinie wyobrc.1zn1 oc !l)l(>rcy I ·c<ic· 
rico s t < 1ł si<;> 1<1k f21scynuj<-1cym autorem <il c-1 wżysu()W l<'<lt1·<Ji
n vch. Już w c1.y1<miu posmcie d r<1m211()w I .ork i uw<1lni<1j; swc-1 
ż~·wiołoW<J ciusz<; i posuw<lj<J roz<~clrg<inc' ohr<1 zy. prłnc plą 
s~1. śpiewu. rv tmu i emocj i. T<lk wl<-iśnic z; 1c:1.yn<1 s i<,' i n ilsze 
I irzccistciwicnic . gdy w pr< >log u c-1utor<-1. wymyśl(l_n<1 < lop1c ro 
przez niego pos tdć krzyczy i tupie 1.zc-1 sceny /. nicc 1c rpl1'"'0· 
ś cią 1 >o wolcm<1 1.Clledwie p rzec i chwiląju:i. kipi pełni i\ zy'. 1<1_. 

Oto J)c-1jkowy cz;01roci z icj r:cck ric o ()<lrcid two rz ~' SWlilt 
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