






ANTONIO BUERO VALLEJO urodził się 29 września 1916 
r. w Guadalajara. Studiował w madryckiej Akademii Sztuk 
Pięknych i swoją drogę artystyczną rozpoczął jako malarz. 

W czasie li wojny światowej był oficerem republikańskim 
- więziony do 1946 r. 

Teatrem zainteresował się dopiero po opuszczeniu wię
zienia . Na tę zmianę drogi twórczej wpłynęło nie tylko, jak 
twierdził sam Buero Vallejo, wieloletnie oderwanie od warsztatu 
malarskiego, ale i wzmożone przekonanie o tym, że literatura 
(a w jego przypadku teatr) jest najskuteczniejszym środkiem 
przekazu i analizy doświadczeń pokolenia. 

W Polsce najbardziej znanym dramatem Buera jest Gdy 
rozum śpi - sztuka nawiązująca do biografii wielkiego malarza 
Francisco Goyi . W 1976 r. Andrzej Wajda przygotował 

prapremierę tego dra-matu w warszawskim Teatrze na Woli -
w roli głównej wystąpił Tadeusz Łomnicki. 

Potrzeba nam teatru obecnego w życiu („ .}, a nie eskapiz
mu. Dlatego potrzebujemy, i to w szczególnym stopniu, rehabili
tacji poczucia tragizmu w naszym teatrze, martwym od czasów 
Lorci, Unamuna i kilku sztuk Bonaventego. - mówi Buero. 

(„.1 Buero tkwi mocno w tradycji hiszpańskiej. 'Widzę 

siebie jako człowieka i pisarza w tendencji do tragizmu ''. Dla 
niego tragedię stanowi klęska człowieka sprowadzona przez 
los, tragiczną namiętność czy biologiczny determinizm. Wiel
kość bohatera tragicznego zasadza się na wysiłku woli w celu 
zerwania pętli losu czy swojej natury. Słowami Buera "tragedia 
opisuje konflikt między przymusem a wolnością", między 

skrępowaniem sytuacją, kondycją człowieka a jego wolą i 
aspiracjami. Buera nie tyle interesuje pokazanie powalonego 
człowieka , ile wciągnięcie publiczności "w bezdenne cierpienie 
ludzkie". Zdawać by się mogło, że zwycięża zawsze przymus. 
Pisarz nie godzi się z tym poglądem . Jeżeli w jego sztukach 
konieczność zdaje się tryumfować, to nie umiera nadzieja. 
[„. ) 

W Koncercie św. Owidiusza raz jeszcze używa Buero 
niewidomych jako symbolu. We wcześniejszej sztuce (Pałająca 
ciemność - przyp. U. L.) ślepota oznaczała niespełnienie, 
teraz równa się degradacji i wyzyskowi w kapitalistycznym 
ustroju. Konieczność zastąpiła społeczna i ekonomiczna krzy
wda, która zmusiła ślepych nędzarzy w przedrewolucyjnej 
Francji do grania w upokarzającej orkiestrze. Nie jest to 
jednak symbolika uproszczona, bo eksploatacja dosięga tak
że innych ludzi w sztuce. Dawid opiera się potwornej sytua
cji i ucieka do gwałtu, za który ginie na szubienicy. („ .) 

Krytycy zauważyli w drugiej fazie twórczości Buera wpływy 
Brechta. [„. ] Ale nie ma u niego efektu obcości. Powie na
wet. że "Brecht nie ma racji" Pozostaje to w związku z utrzy
maniem przez Hiszpana tradycyjnego bohatera. Dla niego 
jest on niezbędny, bo sztuki nie da się odseparować od 
uczucia, a ludzie lubią identyfikować się z osobami dramatu . 
Teatr społeczny, aby być dramatycznym, musi być osadzony 
w konkretnej sytuacji, która z kolei wyłoni bohatera. [„ .) 

Już dzisiaj można mówić o znaczeniu Buera, o jego 
wybitnej roli w ewolucji hiszpańskiego teatru, w badaniu i eks
ploatacji kompleksów tragicznie rozdartej ojczyzny, w son
dowaniu niemożności życia. Miarą osiągnięcia jest uznanie, 
które jego bezkompromisowa sztuka zdobyła sobie u widzów, 
oraz rosnąca uwaga krytyków. 

F. $mieja BUERO VALLEJO I JEGO TEATR 
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ANTONIO BUERO VALLEJO 
o swojej twórczości: 

Głównym tematem moich sztuk jest 
konflikt między jednostką a kolektywem. Jest 
to konflikt, który z jednej strony zawsze roz
grywa się w zmiennej i podlegającej kryty
ce sytuacji społecznej, z drugiej zaś strony 
zakorzeniony jest w nieprzeniknionych-do ko
ńca, zawsze problematycznych aspektach 
tego, co można by nazwać najintymniejszym 
jądrem każdej osobowości. Chodzi mi przy 
tym - w ramach moich możliwości - o inte
grację tych czynników przez wydobycie tra
gicznych rysów człowieka i ludzkiej wspól
noty, właśnie w sensie (. . .) pozytywnej, nio
sącej nadzieję tragedii. [. .. ] 

Ogółem napisałem dotąd 18 lub 19 
sztuk. (1974 r. - przyp. U.L.) Nie wszystkie warte 
są wzmianki. Niektóre są dosyć słabe i na 
pewno wkrótce się o nich zapomni. -
Całe szczęście! 

Do utworów bardziej w moim mniema
niu udanych należy Pałająca ciemność. To 
jedna z moich pierwszych sztuk, ale zawie
ra ona już w zarodku wszystko to, co napi
sałem później. 
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