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SERENADA 

U brzegów rzeki ciemnej 
noc oto ką.pać się będzie, 
a w dwojgu piersi Lolity 
umierają z miłości gałęzie. 

Umierają z miłości gałęzie. 

Już na marcowych mostach 
noc zaśpiewała nago. 
Lolita obmywa ciało 
nardem i wodą słonawą. 

Umierają z miłości gałęzie. 

Noc anyżowa i srebrna 
rozwidnia dachy i ściany. 
Srebro strumieni i luster. 
Twych białych bioder anyż. 

Umierają z miłości gałęzie. 

Federico Garcia Lorca 

O POEZJI F. G. LORCI 

Federico Garcia Lorca jest poetą hiszpańskim do 
szpiku kości, do rdzenia swej wyobraźni. Nie tyl
ko dlatego, źe utwory jego rozbrzmiewają w ory
ginale po hiszpańsku, ale przede wszystkim z tej 
przyczyny, że wyrastają z przebogatej tradycji 
odwiecznych pieśni hiszpańskiego ludu, że jak 
krzewy oliwek nierozerwalnie są związane z su
rowym, słonecznym krajobrazem ojczyzny poety. 
( . . ) 

Jednakże Lorca, poeta wielki, umiał podnieść 
swą hiszp a ń s ko ś ć do rangi ogólnoludzkiej, 
a więc dokonał tego, co potrafią wielcy twórcy 
sztuki. Jego Andaluzja stała się dostępna miłośni
kom poezji na całym świecie, podobnie jak szo
penowskie mazurki, urodzone na Mazowszu, źyją 
wszędzie, gdziekolwiek dociera muzyka. 

Ludowość poezji Lorci nie ma nic wspólnego 
ze stylizatorstwem, z imitowaniem języka czy mo
tywów anonimowej twórczości ludu. To prawda, 
czerpał z niej ożywcze soki, była dla niego punk
tem wyjścia, patronką najśmielszych nawet od
kryć poetyckich. Stała się więc nie osnową jego 
poezji, ale jej żywiołem. To zapewne sprawiło, że 
niektóre wiersze poety wróciły niejako do swego 
praźródła: zagubiwszy nazwisko autora, śpiewane 
są jak anonimowe, ludowe romance. 

I tradycje kultury hiszpańskiej, i okrutne ele
menty współczesności sprawiły, źe poezja Lorci 
pełna jest cierpienia i motywu śmierci. Ból kontra
stuje tu i spotyka się nieustannie z nieprzemijają
cą urodą krajobrazu, przyrody, z drapieżną rado
ścią życia, z przepychem hiszpańskiej sztuki, ogra
niczenie zrośniętej z pejzażem. Ten kontrast spra
wia, że jest to poezja tragicznych przeciwieństw: 
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bólu, indywidualnego przemijania i piękna świata, 
który - mimo wszystko - pozostaje. 

Romanca - hiszpańska pieśń ludowa - nabie
ra u Lorci wysubtelnionych poetycko barw. Połud
niowa zmysłowość: i gwałtowność:, tragizm życia, 

malowniczość: hiszpańskiego krajobrazu - znaj
dują w tej poezji nowy wyraz. Kierunki poetyckie, 
jak ultraizm czy nadrealizm, ni e pozostały bez 
wpływu na poezję Lorci i sprawiły, że - gdyby 
nie silne związanie z rodzimymi elementami twór
czości ludowej - byłaby to poezja bardzo trud
na. Niekiedy spotęgowane w niej intensywne do
znania zmysłów - barwy, dżwięki, wonienie i sma
ki - tworzą niełatwy do wyjaśnienia świat, po
dobnie jak muzyka wymykająca się jednoznacz
nej , racjonalnej interpretacji. 

Arabskie i cygańskie wpływy w narodowej 
kulturze his zpańsk iej i tu znajdują swoje odbicie. 
Świat Cyganów wkroczył do ty ch wierszy - to 
jako poetycki ornament, to znów jako element 
pi e rwszoplanowy, nadający koloryt, nasycający 

wszystko swą cygańskością: anioły mają tu dłu

gie cyga ńskie warkocze, księżycowa pełnia jest 
Cyganką, biblijnej -Tamarze, córce króla Dawida 
towarzyszą cygańskie dziewczyny itd. Jak folklor 
hiszpański na sią knął wpływami cygańskimi, tak 
wiersze Lorci pełne są tego wędrującego, nie zno
szącego niewoli ludu. Świat Lorci ( ... ) zabarwiony 
jest personifikacją żywi ołó w, animizacją zjawisk 
przyrody, rzeczywis tośc i w ogóle. 
( . . ) 

Federico Garcia Lorca jest poetą obrazu, poetą 
barwy, doznań zmysłowych. Pierwiastki intele
ktualne nie bywają budulcem sztuki Lorci, stano
wią najwyżej element poetyckiej refleksji. Swoi
sta mądrość: tej poezji to wrażliwa gwałtow
ność:, nigdy zresztą w dojrzałych utworach poety 
_nie przejawiająca się w patetyczny m krzyku czy 
geście. Gwałtowność:, ża rliwość: wyraża się tu 
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w kontrastach między bólem i radością, krzywdą 
ludzką i pięknem świata; wyraża się w jaskra
wych, esencjonalnych barwach, właściwych kraj
obrazowi i temperamentowi Hiszpanii, barwach, 
dla których Lorca odnalazł nowy, niepowtarzalny 
kształt słowny. 

Cień smutku i śmierci - jak się rzekło - są

siaduje w tych poezjach z kolorową urodą świa
tła. Buntowniczość: Lorci, poety przede wszystkim 
intymnych doznań i wzruszeń, polega między in
nymi na nieustającym sprzeciwie wobec krzywd 
i smutków zaćmiewających radosne barwy życia, 
na buncie przeciwko zadawanej człowiekowi 

śmierci. ( ... ) 
Zamordowany przez frankistowskich siepaczy, 

zginął Lorca jako człowiek młody jeszcze, jako 
poeta twórczy, nieustannie rozwijający się, poeta, 
po którym wiele jeszcze można było się spodzie
wać:. Cień śmierci, wszechobecny w jego poezjach, 
padł na poetę, ale największa nadzieja Lorci nie 
została zawiedziona: poezja pozostała, zwyciężyła 
w walce o trwanie. 

Właściwie dopiero po tragicznej śmierci za
mordowanego poety rozpoczęła się jego zwycię
ska wędrówka przez świat. Dziś nie ma już niemal 
kraju i języka, w którym nie rozbrzmiewałyby je
go poezje. I u nas już wkrótce po wojnie pojawiły 
się pierwsze przekłady poezji Lorci. Nie tylko 
poezji, jako że Lorca był również dramaturgiem 
i takie sztuki jak Krwawe gody, Yerma czy Cza
rująca szewcowa wystawiane były przez wiele 
teatrów w Polsce. Po śmierci poety twórczość: je
go żyje, przemawia do coraz to nowych czytelni
ków, zdobywa coraz szerszy zasięg, dawno ju ż 

przekroczywszy bariery językowe. 
Przez regionalizm a ndaluzy jskości dotarł Lorca 

nie do zaścianka poetyckiego, ale wszędzie. 

Taką szansę miewa tylko wybitna, wielka poezja. 
Współżyje w niej zgodnie pozornie sprzeczna 
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dwoistość: prastara tradycja ludowa ze śmiałym 
nowatorstwem Zaszczepione na rodzimym, od
wiecznym pniu nowatorstwo to, sięgając wysoko 
i szeroko w regiony nie zamieszkałe dotychczas 
przez poetyckie słowo, nie odrywa się ani na 
chwilę od gleby, z której czerpie soki. Piewca 
przyrody ojczystej, klimatów i uroków rodzinnej 
ziemi, nie był Lorca ufny wobec cywilizacji współ
czesnej, wobec kapitalistycznej technokracji. W 
wierszach z tomu Poeta w Nowym Jorku zawarł 
ten delikatny liryk najostrzejsze słowa sprzeciwu 
i potępienia dla nieludzkiej cywilizacji totalitar
nej, gdzie maszyna jest molochem, a człowiek -
nikłą drobiną w odartym z zieleni, wielkomiej
skim krajobrazie z kamienia. Przerażała jego wy
obrażnię nie walka, ale bezbronność. W kraju 
corridy, rycerskich tradycji krew broczy nierzad
dko - także w poezji. I czasem trzeba się z tym 
pogodzić. Tylko na przemoc nie ma zgody. Stąd 
zapewne, z tych głębokich uczuciowych przesła

nek, wyrastała przede wszystkim żarliwa niezgoda 
Lorci na krzywdy społeczne, jego wstręt do fa
szyzmu, co niejednokrotnie deklarował i manife
stował. 

Manifestacje te i dekla rac.je nie były za warte 
w jego intymnej liryce; przejawiały się w poza
artystycznej działalności poety. Tego nie mogli 
mu wybaczyć rodzimi faszyści, za to musiał zgi
nąć i własnoręcznie kopać sobie grób na rozkaz 
oprawców. ów tragiczny koniec rzuca żałobny 
cień na tę piękną, barwną postać. Ale poezja, któ
rej śmierć się nie ima, pozostała żywa, nie zblakła 
nie spłowiała do dziś. Z biegiem lat, w których 
powstawała, w miarę rozwoju osobowości poety 
stawała się coraz precyzyjniejsza w swych środ
kach i w swym wyrazie, coraz doskonalsza. 
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Jerzy Fickowski: ze wstępu do tomiku -
Federico Garcia Lorca; LSW, 1'968 r. 

Gwałtowną farsą, czyli arcyfarsą nazwał Lorca 
Czarującą szewcową, rozumiejąc tu przez farsę 

teatr polegający na licznych efektach scenicznych. 
Tymczasem ten utwór wychodzi z ram czystej far
sy, jest poetyckim przykładem duszy Judzkiej, ko
biety w ogóle - jak mówi Lorca - dziełem sce
nicznym najbardziej słonecznym pod względem 

kompozycji, a pełnym optymizmu jak żadne inne 
u Lorci. Na tle niby obrazu Goyi istotnie czarującą 
postać młodej kobiety, jakby dalekie odbicie Senii 
Frasquity z Trójgraniastego kapelusza P. A. Alar
cona. 

Pisarz wprowadza nas do warsztatu skromnego 
wiejskiego rzemieślnika, warsztatu zmienionego 
w toku akcji na zaimprowizowany kabaret. W do
mu tym żyją we wspólnocie małżeńskiej ludzie nie
dobrani wiekiem: ona ma lat 18, on 53. Swarliwość 
i zalotność młodej szewcowej zmusza starego męża 
do opuszczenia domu. Dokoła niej uwijają się teraz 
wielbiciele, sprzysięga się na nią cala wieś, nama
wiając do zdrady. Ale ona bierze się do pracy i po
zostaje wierna mężowi. Po pewnym czasie mąż 
wraca w przebraniu (dis/raz - ulubiony motyw 
komedii hiszpańskiej) w momencie, gdy przedziw
na szewcowa gotuje się do walki z całą gromadą , 

z plotkarkami, nie myśląc ani przez chwilę o na
ruszeniu przysięgi małżeńskiej. Mąż daje się po
znać, a ona wita go z radością wiedząc, że odtąd 
będą bronili razem honoru domu. 

Mąż przebrany jest wzięty z tradycji romanc, 
z tej samej tradycji pochodzi wierna żona (Ja 

esposa iiel) podana tu trochę w karykaturze. Szew
cowej bowiem marzy się wciąż inne życie, ale 
gdy mąż znika, idealizuje go i żałuje . Cieszy się, 

kiedy powraca, ale zarazem tra.kluje go po daw
nemu. 

Komedię cechuje dynamizm, świeżość i weso
łość. Lorca wraca do norm tradycji ludowej, do 
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prostoty, pokazuje, jak każdy temat pozwala z bła
hej na pozór treści wys nuć: wnioski o szerszym 
znaczeniu. 

Ta świetna komedia o charakterze pantomi
micznym ma dużo elementów kukiełkowych. 

Szczególnie marionetkowy jest prolog, w którym 
autor osobiście proklamuje teatr iluzji i poezji 
oraz zmianę stosunku twórcy do publiczności. Wy
jaśnia. że porzucił tematy cudowne i święte, a wo
lał wybrać: temat lud owy, dotyczący szewczyko
wej (zapaterita), która okaże się kobietą szczero
złotą, choć: na pozór jest gwałtowna czy cierpka. 
Podczas gdy autor przeds tawia widowni swoje po
glądy na teatr, aktorzy Czarującej szewcowej nie
cierpliwią się w kulisach i każą mu kończyć:. Poe
ta zwraca się najpierw do widzów ze słowami re
spetable publico, ale zaraz cofa tytuł res peta ble, 
by nie myślano, że za nim się kryje obawa o po
wodzenie sztuki i błagania o wyrozumiałość:. Nie 
prosi jej o życzliwość:, lecz o uwagę (el poeta no 
pide benevolencia sino atención). 

Lorca przedstawia jednostkę dobrą wobec 
zbiorowości, w której jedynie dziecko mówi praw
dę i potrafi sądzić: szczerze i bezstronnie. A prze
ciwnikami szewcowej, głównymi osobami kome
dii , są mieszkańcy wioski, sąsied z i, istna galeria 
typów. Dlatego szewcowa wciąż walczy, walczy 
z rzeczywistością i z fantazją, gdy ta zmienia się 

w widzialną rzeczywistość:. 

Ale to nie jest jedyny sens komedii. Zapatera 
jest już kobietą zbuntowaną, rozróżnia stronę fi
zyczną i duchową miłości, niemożliwej między 

mężczyzną a kobietą, którzy się wzajemnie nie 
rozumieją . Już zapowiada Yermę, chociaż podłoże 
zmarnowania życia jest inne. 
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Stefania Ciesielska Borkowska: 
Teal r Federica Garcia Lorci 

Łódż 1962 

( .. ) Kontrast między liryzmem a groteską uka
zuje się specjalnie drastycznie w farsie o czaru
jącej szewcowej, którą Lorca widocznie z naj
większą przyjemnością napisał, najpierw w zwię

złej, potem w obszerniejszej wersji i zamierzał ją 

jeszce raz napisać: chyba w formie tragedii. Wy
stępują w tej sztuce cechy commedia dell'arte, 
teatrzyku kukiełkowego i ludowej komedii. Lorca 
nazwał tę sztukę farsą, ale ponadto odstraszają

cym przykładem dla Judzkiej duszy, gdyż tylko 
ona ma w tym utworze znaczenie. I dalej dodaje: 
Słowa i rytm może i są andaluzyjskie, ale nie sub
stancja„. szewcowa to nie jakaś jedna kobieta, ale 
wszystkie kobiety ... To stwierdzenie, ważne, jeśli 

chodzi o postacie kobiece u Lorci, sformułował 

on dokładniej w Buenos Aires: 
W „Czarującej szewcowej" opisuję duszę ko

biety, uosobiajqcej wszystkie kobiety, a jednocze
śnie mającej być wyrazem ludzkiej duszy w ogó
le. Tak więc „Czarująca szewcowa" jest nie tylko · 
wzorem, ale prawzorem ... Chcialem w niej ukaza ć 

walkę między rzeczywistością, a wyobraźnią (przy 
czym pod słowem wyobraźnia rozumiem wszystko, 
czego nie da się urzeczywistnić}, walkę, która 
toczy się w duszy każdego poszczególnego czło

wieka „. Szewcowa zmaga się nieustannie z ideami 
i z realnymi przedmiotami, ponieważ żyje w swym 
własnym świecie, gdzie każda idea i kaidy przed
miot tchnie tajemnicą , której ona sama nie do
strzega ... w sztuce tej w gruncie rzeczy jest. .. tyl
ko jedna bohaterka oraz Jud jako masa. Osoby 
przemawiają kastylijską gwarą ludową , ale w sło
wie i składni jest ona andaluzyjska. Niekiedy, jak 
na przykład przy rysowaniu postaci szewca, po
zwoli/em sobie na karykaturę w stylu Cervan

tesa ... Czarująca szewcowa jest fantastyczna, lecz 
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zarazem bardzo ziemska. To surowy materiał, któ
ry za dotknięciem ręki poety nabrał życia. Sztuka 
jest prymitywna, nigdy jednak wulgarna czy 
ciężka. 

Giinter W . Lorenz: 
Federico Garcia Lorca, 

PIW, Warszawa, 1963 r. 
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