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1898 - W czerwcu w miejscowości Fuentevaqueros koło Granady urodził się Federico 
Garcia Lorca, pierwsze dziecko zamożnego rolnika Federica Garcii Rodrigueza 
i nauczycielki Vincenty Lorki Romem. 
1914 - Wstępuje na uniwersytet w Granadzie. Studiuje równolegle prawo, filologię 
i filozofię. Nawiązuje kontakty ze środowiskiem artystycznym i elitą intelektualną Granady. 
Bierze lekcje gry na gitarze i fortepianie (m.in. u Manuela de Falli). 
1917 - W Biuletynie Granadzkiego Ośrodka Artystycznego debiutuje szkicem o Zorilli, 
romantycznym poecie i dramatopisarzu. 
1918 - Na własny koszt publikuje tom prozy poetyckiej „Impresje i pejzaże". 
1919- Przenosi się do Madrytu, gdzie studiuje na tamtejszym uniwersytecie do 1928 roku. 
Poznaje tu przyszłego noblistę Juana Ramóna Jimeneza. Przyjaźni się m.in. z Luisem 
Bufiuelem i Salvadorem Dalim. 
1921 - Wydaje tom wierszy „Libro de poemas" („Książka wierszy"), dedykowany 
młodszemu bratu Franciszkowi Garcii Lorce. 
1922 - W czerwcu razem z Manuelem de Fallą organizuje w Granadzie festiwal cante 
jondo, pentatonicznej andaluzyjskiej pieśni ludowej. 
1923 - Uzyskuje licencjat na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Granadzie. W tygodniku 
„Espafta" ukazuje się pierwsza praca o poezji Garcii Lorki. 
1924-Kończy pisać „Canciones" („Pieśni") . 
1925 - Podczas pobytu w Cadaques u Salvadora Dali przyjaciołom, znajomym i rodzinie 
malarza czyta swój dramat „Marianna Pineda", którego prapremiera odbywa się 24 czerwca 
1927 w Barcelonie (dekoracje i kostiumy Salvadora Dali według projektów Garcii Lorki), 
zaś w cztery miesiące później utwór ma swą premierę w Madrycie. W 1929 roku „Marianna 
Pineda" trafia na scenę w Granadzie. 
1926 - Pisze pierwszą wersję farsy pt. „Czarująca szewcowa", publikuje „Odę do Salvadora 
Dali". 3 
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1927 - Wystawa 24 iysunków Federica Garcii Lorki w barcelońskiej Galerii Dalmau. 
1928 - Ukazuje się „Romancero gitano" („Romancero cygańskie"), najsłynniejsze dzieło 
Garcii Lorki, a zarazem jeden z najwybitniejszych poematów naszego stulecia. Pracę nad 
„Romancero„" poeta rozpoczął w 1924 roku. 
1929 - Wiosną Lorca udaje się przez Paiyż i Londyn do USA. Latem zaczyna studiować 
język angielski w Columbia University. Powstają pierwsze wiersze z cyklu „Poeta w Nowym 
Jorku", opublikowanego pośmiertnie w 1940 roku w Meksyku. 
1930 - W Nowym Jorku poeta przyjaźni się ze znanym gitarzystą Andresem Segovią. 
Na przełomie marca i kwietnia wyjeżdźa z serią odczytów na Kubę. Latem powraca do 
Hiszpanii. Prapremiera „Czarującej szewcowej" w Madrycie. Powstaje sztuka pt. 
„Publiczność". 

1931 - Pisze kilka sztuk, w tym również „Miłość don Perlimplina do Belisy w jego 
ogrodzie" i „Kiedy minie pięć lat". 23 maja wydaje w Madiycie „Poemas del cante jondo" 
(„Poemat głębokiej pieśni"). Pisze pierwsze wiersze z cyklu „Dywan Tamarit". Ten piękny, 
utrzymany w orientalnym stylu, a zarazem pełen złowróżbnych przeczuć cykl stanie się 
ostatnim tomem poetyckim, jaki artysta zdąży ukończyć. Prywatna projekcja filmu Bunuela 
i Dali „Złoty wiek", któty robi na Lorce ogromne wrażenie. 
1932 - Powstaje teatr objazdowy La Barraca, założony przez Federica i Eduarda Ugarte. 
Autor „Romancero" wygłasza cykl odczytów w kilku hiszpańskich miastach. 
1933 - Prapremiety „Krwawych godów" i „Miłości don Perlimplina„." W październiku na 
zaproszenie teatru w Buenos Aires Garcia Lorca przybywa do Argentyny na premierę 
„Krwawych godów". Ameiykę Południową opuszcza w marcu następnego roku. 
1934 - Zaprzyjaźnia się z Pablem Nerudą. 13 sierpnia umiera słynny matador hiszpański, 
któremu Garcia Lorca poświęca poemat „Lament na śmierć Ignacia Sanchez Mejias". 
Prapremiera dramatu „Yerma" w Madiycie. 
1935 - Garcia Lorca prawdopodobnie kończy pracę nad dramatem, którego do dziś nie 
odnaleziono. Publikuje „Sześć wierszy galicyjskich". 31 grudnia w Madrycie odbywa się 

prapremiera sztuki „Panna Rosita, czyli Mowa Kwiatów". 
1936- Ukazują się „Primeras Canciones" („Pierwsze pieśni"), artysta kończy sztukę „Dom 
Bernardy Alba". W latach 1924--1936 Garcia Lorca napisał cykl erotyków zatytułowany 
„Sonety ciemnej miłości", jednak z zaginionego rękopisu dopiero po pół wieku 
odnaleziono jedenaście utworów. 
16 lipca Garcia Lorca przybywa do Granady. 17 lipca wybucha wojna domowa. W połowie 
sierpnia Lorca zagrożony przez faszystów ucieka do domu Luisa Rosalesa. Do dziś niejasna 
jest jego rola w aresztowaniu poety 17 sierpnia. O świcie 19 sierpnia Federico Garcia Lorca 
zostaje rozstrzelany w wąwozie Viznar pod Granadą. 

5 
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Błyskotliwy, czamjący, z wyraźną dbałością o elegancję, w nieskazitelnym krawacie, 
o ciemnych, błyszczących oczach, Federico wywierał magiczny urok, któremu nikt nie 
mógł się oprzeć. Starszy ode mnie o dwa lata, syn bogatego właściciela ziemskiego, 
przybył do Madrytu niby na studia filozoficzne, ale bardzo szybko uciekł od wykładów, 
by rzucić się w wir życia literackiego. Rychło znal już wszystkich i wszyscy go znali. jego 
pokój stal się jednym z najbardziej cenionych w Madrycie miejsc spotkań. 

Nasza głęboka przyjaźń datuje się od chwili poznania. Chociaż wszystko zdawało się 
dzielić nieokrzesanego Aragończyka od subtelnego Andaluzyjczyka - a może właśnie 
dzięki temu kontrastowi - niemal zawsze byliśmy razem. 

Spędziliśmy razem, we dwójkę lub z innymi, chwile niezapomniane. Lorca odsłonił 
przede mną piękno poezji, zwłaszcza poezji hiszpańskiej, którą znał wspaniale, 
a również wskazał mi wiele innych książek. Skłonił mnie na przykład do przeczytania 
„Złotej legendy", gdzie po raz pierwszy znalazłem kilka linijek o życiu świętego Szymona 
Słupnika, który miał później stać się bohaterem mojego filmu. Federico nie był wierzący, 
ale zachował i kultywował artystyczną stronę uczuć religijnych. 

Federico zajmuje pierwsze miejsce wśród wszystkich istot ludzkich, jakie spotkałem. 
Nie mówię ani o jego teatrze, ani o jego poezji, mówię o nim samym. Arcydzieło - to 
właśnie on. Wydaje mi się nawet, że tmdno wyobrazić sobie kogoś, kogo można by 
z nim porównać. Roztaczał nieodparty urok, czy to gdy zasiadał do pianina, by 
naśladować Chopina, czy też gdy improwizował pantomimę lub scenkę teatralną. Mógł 
czytać wszystko jedno co, a już piękno p(ynęło mu z ust. Przenikała go pasja, radość, 
młodość. Był jak płomień. 

Gdy go poznałem w Rezydencji Studentów, byłem dość nieokrzesanym 
prowincjonalnym osiłkiem. Przeobraził mnie silą naszej przyjaźni. Otworzył przede 
mną inny świat. Winien mu jestem więce;~ niż zdołałbym wypowiedzieć. 

Na cztery dni przed wylądowaniem Franco, Lorca - który nie czuł zamiłowania do 
polityki - nagle postanowił wyjechać do swojego miasta, do Granady. Starałem się mu 
to wyperswadować, mówiłem: 

- Federico, zbliżają się potworne rzeczy. Zostań tutaj. W Madrycie będziesz o wiele 
bezpieczniejszy. 

Inni przyjaciele też wywierali na niego nacisk, ale na próżno. Wyjechał bardzo 
rozstrojony nerwowo i przestraszony. 
Wiadomość o jego śmierci była dla nas wszystkich straszliwym wstrząsem. 
Federico odczuwał wielki lęk przed cierpieniem i śmiercią. Mogę sobie wyobrazić, co 

czuł pośród głębokiej nocy w tej ciężarówce, która go wiozła na miejsce męczeństwa, 
gdzie mieli go zabić. 
Często myślę o tej chwili. 

Luis Bufluel, „Ostatnie tchnienie" 
rys. F. G. Lorca 
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Urodził się w Andaluzji - tej najbardziej na południe położonej krainie Półwyspu 
Iberyjskiego. Zawsze z dumą podkreślał swe pochodzenie z ziemi, która wydała Velazqueza, 
Picassa, Gongorę, Manuela de Fallę. Z nią czuł się związany i ciągle tu powracał. 

Nie-Hiszpanowi trudno jest zrozumieć odrębność tej krainy, której „wszystkie drogi 
wiodą do morza". Odrębność, która jest rezultatem splatania się kultury arabskiej 
z kastylijską w nową harmonię. Manifestuje się to nie tylko w mauretańskiej architekturze 
pałacu Alhambry czy meczetu Kordoby, w krajobrazie kojarzonym z oliwnymi 
i pomarańczowymi gajami; również w sposobie myślenia jej mieszkańców - skłonnych do 
egzaltacji, pełnych fantazji, miłujących piękno i poddających się fatalizmowi losu, któremu 
rzucają wyzwanie w czasie corridy. Śpiew tego regionu - cante jondo (głęboka pieśń) typu 
flamenco, wyrażający najgłębszy ból i rozpacz istnienia, stał się dla Lorki muzyczną 
inspiracją, a mieszkańcy Południowej Iberii - wieśniacy i Cyganie - bohaterami jego 
wierszy. [„.] Są oni tematem „Głębokiej pieśni" i poematu „Romancero cygańskie" . 
Tematem i pretekstem dla przedstawienia tradycji i mitu Andaluzji. 

Nie można jednak przeceniać wpływu tradycji. Poeta będący jednocześnie plastykiem 
i muzykiem potrafił z natarczywą wyrazistością przedstawiać istotę rzeczy i przeistaczać 
dosłowny sens w obrazy i symbole. Umiał tak jak Góngora, który był jego mistrzem, 
z elementów mu bliskich budować uniwersalną metaforę .. [„.] Hiszpańskość to tylko 
oprawa jego dzieła, w które wpisana jest prawda o ludzkim zmaganiu się z losem, poczucie 
tragizmu życia. 

,,Artysta nie powinien przedstawiać tego, co widzi, lecz intensyfikować to, o czym wie, że 
istnieje. Te słowa Picassa są jakby komentarzem do twórczości Lorki. W jego wierszach 
osacza to, co niewypowiedziane, nieodgadnione: Los, Przeznaczenie, Śmierć. „Śmierci 
patrzy się prosto w twarz". Hiszpan nawet przyzywa ją i z nią igra w czasie corridy. Nie 
zawsze wychodzi z tej walki zwycięsko. Przyjaciel poety Ignacio Sanchez Mejias zginął 

raniony rogiem byka. W trenie pisanym dla niego śmierć jest najbardziej zmaterializowana. 
Ale najczęściej pojawia się w postaci niejasnych zwiastunów: czarnych koni, czarnych 
jeźdźców, czarnych byków, błyszczących skrwawionych noży, odbita w zwierciadłach. 
Zjawia się zawsze w makabrycznej scenerii nocy rozświetlonej księżycem, gdy w powietrze 
„wzlatują spirale płaczu" i pękają struny gitary. Jej odejściu towarzyszy bicie dzwonów 
Granady, lament, biel wapna i zieleń oleandru lub „czarne zwęglone niebo". Poeta dzięki 
wyrazistości obrazu urzeczywistnia to, co zaledwie wyczuwalne: przeczucie, smutek, 
rozpacz, nie przekraczając jednak granicy snu. 

Podobnie jak śmierć, i miłość ma w tej poezji dwa oblicza: jest lirycznym niespełnieniem, 
za którym płacze się „sokiem cytryn cierpkim od dni czekania", lub częściej szałem uczuć, 
potwierdzeniem męskiej dominacji. Ale i ona ma w sobie coś z misterium, bo 
niewytłumaczalnie spleciona jest ze śmiercią. Wszak umiera się z miłości. 

Dla Federica Garcii Lorki tajemnicą była sama poezja. „Poezja jest czymś, co wychodzi na 
ulicę, co się porusza i żyje obok nas. Każda rzecz ma swoją tajemnicę i poezja jest właśnie tą 
tajemnicą, którą posiadają wszystkie rzeczy„. We wszystkich ludzkich sprawach tkwi poezja. 
Dlatego nie uważam poezji za abstrakcję, ale za coś realnie istniejącego, co towarzyszy mi 
stale. Poezja nie zna granic„." 

Grażyna Misiorowska, Śpiewające serce Hiszpanii (fragmenty artykułu) 

9 
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PRAPREMIERA PAŹDZIERNIK 1998 

W scenariuszu wykorzystano następujące utwory Federica Garcii Lorki: 

„Miłość don Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie", przekład A. Leonhard, T Jakubowicz 
„Zanim minie pięć lat", przekład Zofia Szleyen 
„Publiczność': przekład Piotr Niklewicz 
oraz wiersze w przekładzie Ireny Kuran-Boguckiej: 
„Ballada o placyku': „Mały walc wiedeński", „ Walc w gałęziach", „Zielniki" 

OBSADA: 

Dyrektor, Perlimplin, Starzec -Edward Żentara 
Belisa -Olga Adamska 

Młodzieniec - Tomasz Mandes 
Marcolfa -Małgorzata Chryc-Filary 

Maszynistka -Katarzyna Bieschke 
Narzeczona -Katarzyna Sadowska 

Starucha -Nina Grudnik 
Arlekin -Wiesław Łągiewka 

Pajac -Zbigniew Filary 
Jeźdźcy -Adam Zych, Jacek Piotrowski 

Kot i Duszek -Bożena Furczyk 
Chłopczyk i Duszek -Małgorzata La/owska 

Przyjaciele -Micha/Janicki, Mateusz Kostrzyński 
Matka -Danuta Chudzianka 

Służąca -Lidia Jeziorska 
Ojciec -Karol Gruza 

Matador -Sławomir Kołakowski 
Marynarz, Student -Micha/Janicki 

Gracze -Adam Zych, Sławomir Kołakowski, Jacek Piotrowski 
Służący -Piotr E. Kraus 

Maski Snu i Czasu -Agnieszka Aleksandruk, Agnieszka Dolecka, Marta 
Modrzewska, Katarzyna Sadowska, Magdalena Skrzypczak, Tomasz Honig, 

Raf al Kijak, Sławomir Kołakowski, Mateusz Kostrzyński, Tomasz Mandes 
Echo -Hanna Banaszak 

Inspicjent -Małgorzata Lalowska Sufler -Magdalena Skrzypczak 



Zielniki 

Wędrowny sprzedawca ogrodów 
przynosi zielnik. 
Krąży ze swym tomem zapachów. 

Na gałęzie zielnika nocami 
Przylatują dusze dawnych ptaków. 

I śpiewają w tym lesie zdławionym, 
który łaknie źródeł łez słonych. 

jak rozpłaszczone 
o matowe szkło noski dzieci, 
tak kwiaty tej księgi tłoczy 
niewidzialny kryształ stuleci. 

Wędrowny sprzedawca ogrodów 
płacze nad swym zielnikiem otwartym 
i mdleją zbłąkane kolory, 
opadając na księgi karty. 

Wędrowny sprzedawca czasu 
swój zielnik snów przynosi. 

(fragment wiersza F. G. Lorki w przekl. Ireny Ku ran-Boguckiej) 

W teatrze Federica Garcii Lorki 

„Dramaturgia Lorki mieści się w szeroko rozumianym teatrze poetyckim, choć nie ma 
jednolitego charakteru. Można w niej wyodrębnić dwa zasadnicze nurty. W pierwszym 
mieszczą się tragedie andaluzyjskie: «Krwawe gody», «Yerma», «Dom Bernardy Alba» oraz 
zbliżona do nich tematyką i atmosferą «Panna Rosita, czyli Mowa Kwiatów» i odwołująca się 
do historii Hiszpanii «Marianna Pineda». W drugim pozostają farsy pisane dla «żywych 
ludzi»: «Czarująca szewcowa» i «Miłość don Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie» oraz 
farsy przeznaczone dla teatru lalek z cyklu «Kukły i maczuga», stanowiące swego rodzaju 
pomost między andaluzyjskimi tragediami a surrealistycznymi dialogami i dramatami: 
«Kiedy minie pięć lat», «Publicznośó>, «Sztuka bez tytułu». Dla pierwszej grupy dramatów 
punktem wyjścia jest teatr realistyczny, który twórczo przekształcony staje się teatrem 
poetyckiej metafory. W drugiej grupie zaś punktem wyjścia jest komedia ludowa i farsa, 
które poprzez wprowadzenie elementów groteskowych zmieniają swój gatunkowy 
i tradycyjny charakter. Załamanie realistycznego porządku w dramatach Lorki przynosi 
w konsekwencji obraz świata w deformacji i pozwala na dalekie od praw codziennego życia 
oniryczne wizje. [„.] We wspomnianych wyżej dialogach Lorki i w jego dramatach: «Kiedy 
minie pięć lat», «Publicznośó> i w jednym akcie nie dokończonego utworu zatytułowanego 
przez wydawcę «Sztuka bez tytułu» - widoczne jest zainteresowanie Lorki teatrem 
pokazującym świat marzeń sennych, myśli i uczuć skrywanych w ludzkiej podświadomości, 
teatrem, w którym współistnieje to, co realne i prawdopodobne, z tym, co nierealne, 
fantastyczne, wyśnione"*. 

Fabułę sztuki „Kiedy minie pięć lat", stanowiącej jeden z głównych wątków scenariusza 
„Ogrodów czasu", można streścić w następujący sposób: główny bohater, Młodzieniec, 
przez pięć lat oczekuje na przyjazd swej Narzeczonej, która wraz z Ojcem udała się 
w daleką podróż. Gdy dziewczyna wraca, okazuje się, że ma już nowego, muskularnego 
ukochanego, i ani myśli wiązać się z dawnym, „lirycznym'~ narzeczonym. Przez te wszystkie 
lata Młodzieniec nie zwracał nawet uwagi na bezgranicznie zakochaną w nim Sekretarkę. 
Teraz próbuje odzyskać jej uczucia. Jego wysiłki są jednak spóźnione i daremne. 

Scenom realistycznym, składającym się na tę prostą opowieść o nie odwzajemnionej 
miłości, towarzyszą obrazy i wizje dalekie od logiki codziennych zdarzeń. Trudno zatem 
jedoznacznie określić liczbę występujących postaci, czas i miejsce i akcji. 

Zapewne najbardziej realny jest Młodzieniec. Znacznie trudniej natomiast ustalić, kim są 
dwaj jego Przyjaciele - rzeczywistymi znajomymi czy też różnymi wcieleniami głównego 
bohatera, składającymi się na pełny wizerunek Młodzieńca w rozmaitych nastrojach 
i okresach życia. 13 
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Postaci realne lub na pół realne współistnieją z postaciami symbolicznymi, 
wyimaginowanymi. Przemawiają zwierzęta i Maski. W pewnej chwili, niczym zjawa 
z koszmarnego snu, ukazuje się Umarły Chłopiec, wlokąc za sobą poranionego Kota. 

Wielokrotnie bohaterowie „Ogrodów czasu" ocierają się o śmierć. Nieustannie zdaje im 
się towarzyszyć pojawiające się już w pierwszych scenach widmo Jeźdźca galopującego 
nocą - symbol znany także z poezji Garcii Lorki. Ów Jeździec sprzedaje noże, lecz nie są to 
zwykłe narzędzia do krojenia chleba, bo przecież mężczyźni dzielą chleb rękami. „Noże ze 
złota same wchodzą w serce. Te ze srebra znów mogą przeciąć szyję jak źdźbło trawy". 
W jednej z końcowych scen bohatera „Kiedy minie pięć lat" odwiedzają trzej Gracze. Ubrani 
we fraki i długie peleryny, bardziej przypominają uczestników konduktu lub plutonu 
egzekucyjnego niż oczekiwanych gości. Młodzieniec próbuje im zresztą wytłumaczyć, że 
przyszli nie w porę, i za wszelką cenę odwlec moment ostatecznej rozgrywki. Oni jednak są 
nieugięci, jeżdżą po całym świecie w jednym tylko celu: aby grać w karty. Nie tylko nie 
można z nimi nie grać, ale nie sposób też z nimi v.rygrać, a stawką w tej grze jest życie. Tak 
oto spełniają się złowróżbne przeczucia bohatera, których doznaje na widok swego ubrania 
nienagannie rozpostartego na wielkim, zimnym łożu. Nie jest to łóżko, które kojarzy się 
z wypoczynkiem, a puste ubranie przypomina raczej pozbawiony życia uniform, którego 
założenie równoznaczne jest z przyobleczeniem szaty śmierci. 

Czy jednak śmierć przynosi zapomnienie, ulgę , ukojenie? Umarły Chłopiec nie zaznaje 
spokoju, tęskni za utraconym życiem, z żalem przywołuje obraz nawet najprostszych 
dziecięcych zabaw. 

„Nie grzeb mnie jeszcze, chwilę poczekaj 
aż płatki kwiatu poobrywam. 
Sam powolutku odejdę, 
daj mi przez chwilę w słońce się wpatrywać ... 
Zadowolę się jednym promieniem". 
A miłość? Ta pozostaje zraniona, zdradzona, niespełniona, niewczesna. 
Współistnienie realnych osób i postaci nierzeczywistych, zamiana ról między nimi, 

podobnie jak wzajemne przenikanie miejsc fizycznych i v.ryimaginowanych przestrzeni, 
łączenie faktów i przeczuć, tak nierealne na jawie, staje się możliwe w teatrze i w sennych 
marzeniach. Zdaniem niektórych krytyków cała akcja „Kiedy minie pięć lat" rozgrywa się 
wyłącznie w myślach Młodzieńca. 

W marzeniach sennych również czasem rządzą inne prawa. Czas realny ma niewielkie 
znaczenie. Gdy w różnych, odległych od siebie scenach, pada pytanie o godzinę , 
odpowiedź jest zawsze taka sama - piąta. Podane w wątpliwość zostańą powszechnie 
znane miary czasu. Młodzieniec mówi o swej Narzeczonej, że ma piętnaście lat", Starzec zaś 
pyta: ,,A czemu nie powiedzieć, że ma piętnaście śniegów, piętnaście wichrów, piętnaście 
zmierzchów?" 

Czas nie biegnie od zdarzenia do zdarzenia, lecz niczym wielka rzeka zastyga w bezruchu, 
zawirowuje, krąży, przyspiesza. W jej nurcie nie ma wyrażnego podziału na przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość. Nie znajdują potwierdzenia teorie o cykliczności czasu, 
gwarantujące wszystkiemu wieczny powrót. „Co się stało , to się stało ", „Nie można 
zamieszkać w przeszłości" - mówią bohaterowie „Ogrodów czasu". Bezskuteczne okazują 
się próby odzyskania utraconej miłości lub przywrócenia siły dawnym uczuciom. Przyszłość 
zaś została już zapisana, już istnieje. Starzec, postać obdarzona niezwykłą wiedzą o tym, co 
będzie, w pewnej chwili mówi: „Zapomnę tu kapelusza„. Tak jest. Zapomnę tu kapelusza". 
To on także ucisza jednego z bohaterów, gdy ten stwierdza: „Za cztery czy pięć lat czeka 
nas studnia, w którą wszyscy wpadniemy". Na pytanie Przyjaciela, czy coś słyszał o tym, 
Starzec odpowiada: ,,Aż nazbyt wyraźnie''. 

Bieg historycznych v.rypadków nadał sztuce „Kiedy minie pięć lat" jeszcze jeden, tragiczny 
wymiar. „Ostatni akt sztuki - pisze Irena Kuran-Bogucka - pisany był w roku 1931, 
podczas letnich wakacji, jakie poeta spędzał z rodziną w jej andaluzyjskiej posiadłości, 
Huerta de San Vincente. W listach do przyjaciół z tamtego okresu wspomina często 
o postępach pracy nad swoim utworem. Jednakże korespondencja ta nie podaje daty 
ukończenia dzieła. [ ... ] 

Po śmierci Franco, pod koniec łat 70. wróciła z emigracji rodzina Lorki, przywożąc 
ogromne archiwa pełne brulionów, listów i rękopisów. Dopiero w oparciu o te materiały 
zdołano ustalić ścisłą datę skończenia utworu: był to 19 sierpnia 1931 roku. 

A skoro minęło pięć lat od owego dnia, właśnie 19 sierpnia roku 1936, kilka słów 
niepojętego dotychczas tytułu odsłoniło swoją profetyczną treść. Wtedy bowiem, na samym 
początku wojny, Federico Garcia Lorca zginął śmiercią tragiczną, rozstrzelany przez pluton 
egzekucyjny Czarnej Brygady frankistowskich falangistów"**. 

Oprac. E. B. 

* Urszula A5.zyk, „ Współczesny teatr hiszpański w walce o . teatr", Warszawa 1988. 15 
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Federico Garcia Lorca 

Teoria i działanie DUENDE 

Pewnego razu andaluzyjska śpiewaczka w stylu flamenco, Pastora Pavón, La Nina de 
los Peines (,,Dziecko z grzebieniami"), posępny geniusz hiszpański o wyobraźni równej 
Goyi I Rafaelowi el Gallo, śpiewała w malej tawernie Kadyksu. Śpiewała głosem 
utkanym z cienia, głosem z topiącej się cyny, głosem porosłym mchem i jeszcze głosem 
uwikłanym w swój własny długi włos. Mogla była przepoić głos, zanurzywszy go 
w manzanilli, lub też zagubić go w gąszczach ciemnych dalekich. I to wszystko na nic; 
nie było śladu oddźwięku. Audytorium milczało. [„.} Pastora Pavón skończyła śpiewać 
w głuchym milczeniu. Tylko niewielki człowieczek, jeden z tych ludźków obojnaczych, 
co wyskakują nagle spoza rzędu butelek okowity, powiedział sarkastycznie i bardzo 
cicho: „Niech żyje Paryż!" - chcąc przez to rzec: „Nic nas tu nie obchodzą zdolności, 
umiejętności, czy nawet mistrzostwo samo. Chodzi nam tu o co innego". 
I wtedy „Nina de los Peines" podniosła się, jak w obłąkaniu, złamana jak średnio
wieczna płaczka żałobna, wypiła, nie odrywając od ust, ogromną szklankę cazalli, 
wódki piekącej jak ogień - i siadła, by zaśpiewać bez głosu, bez oddechu, bez 
wycieniowań, z odartym gardłem, ale ... z DUENDE. 

jak Andaluzja długa i szeroka, od skaty ]aenu po konchę Kadyksu, ludzie mówią stale 
o DUENDE i rozpoznają je z nieomylnym instynktem, ilekroć się pojawi. [. .. }Manuel 
Torres, człowiek, w którego żyłach płynęło więcej kultury niż w czyichkolwiek spośród 
znanych mi ludzi, słuchając Falli, jak grat swoje „Nocturno del Generalife ", ujął rzecz 
samą we wspaniałym epigramacie: „DUENDE jest we wszystkim, co zawiera ciemny 
dźwięk". I nie ma od tego większej prawdy. 

Owe „ciemne dźwięki" są tajemnicą, korzeniami wpijającymi się w mul wszystkim 
nam znany1 o którym nikt z nas nic nie wie - a przecież z niego czerpiemy wszystko, co 
rzeczywiste w sztuce. O „ ciemnych dźwiękach" mówił człowiek szeroko znany 
w Hiszpanii, godząc się w tym z Goethem1 który, gdy była mowa o Paganinim, dal 
definicję DUENDE1 określając to jako siłę tajemną1 którą każdy czuje, a której żaden 
filozof nigdy nie wyjaśnił". 

Każdy szczebel1 który człowiek lub - jak by Nietzsche powiedział - artysta1 przebywa 
w swym dążeniu na wieżę doskonałości, jest osiągnięciem w walce nie z Aniolem1 jak 
utrzymują niektórzy1 nie z Muzą, a z DUENDE. 

Braknie map, nie ma dyscypliny prowadzącej do DUENDE. Wszystko, co o nim wiemy, 
to to, że pali krew jak sproszkowane szkło, że wyczerpuje, że odrzuca całą tę słodką 17 
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geometrię, której się wyuczyliśmy, że miażdży wszelki styl, że zmusza Goyę, mistrza 
kolorów szarych, srebrzystych i różów, jak na najlepszych angielskich płótnach, by 
malował kolanami i pięściami, straszne, węglowe czernie; że obnaża w zimie Pirenejów 
Mosena Cinto Verdaguera, że zabiera na pustkowie Ocani, by tam czekał na śmierć, 
]orgego Manriquego, że odziewa delikatne ciało Rimbauda w zielony strój linoskoczka i 
że o brzasku, na bulwarze, wytrzeszcza na hrabiego wutreamonta martwe, rybie oczy. 

Muza, świadoma, że śmierć się zbliża, zamyka drzwi lub wznosi postument, albo też 
paraduje z urnq i pisze epitafium woskową dłonią, i co zawsze się zdarza, rozdziera 
swój wieniec laurowy w milczeniu słaniającym się między dwojgiem podmuchów. Niże 
z żałobnym czuciem precyzyjne kwiaty, jak to je malowali Włosi z XV wieku, i wola 
niezawodnego kura Lukrecjusza, aby przegnał nieoczekiwane cienie. 

Anioł świadczy, że zbliża się śmierć, z wolna zatacza koła i tka z lodowatych tez 
i narcyzów elegię. [. .. } Lecz cóż za wstrząs, gdy Anioł uczuje pająka, może to być nawet 
maleńki pajączek, na swej wrażliwej, różanej stopie! 

Natomiast DUENDE w ogóle nie pojawia się, póki nie dojrzy możliwości śmierci, lub 
też nie dojdzie do przekonania, że łatwo będzie nawiedzić mu jej dom, nim nie osiągnie 
pewności, że może zatargać gałęźmi, które wszyscy niesiemy, galęźmz~ co nie doznają 
ani doznać nie mogą ukojenia. 

Hiszpania jest jedynym krajem, gdzie śmierć jest widowiskiem, gdzie śmierć wygrywa 
długie fanfary z nadejściem każdej wiosny. Sztuką Hiszpanii władało zawsze wnikliwe 
DUENDE, nadało jej specyficzny charakter i uposażyło we właściwy sobie rodzaj 
inwencji. 

fragment tekstu w przekładzie Jerzego Niemajowskiego rys. F G. Lorca 
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Zespół techniczny: 

Specjalista d/s produkcji, tapicer -Leszek Kusz 
Gł. specjalista d/s obsługi sceny -Andrzej Czekanowski 
Kierownik sceny -Józef Ciemcia 
Kierownik pracowni krawieckiej -Krystyna Szcz\sna 
Fryzjerka, garderobiana -Barbara Syguła 
Pracownia elektroakustyczna -Jan Adamowicz 
Pracownia stolarska -Henryk Bugajczyk 
Pracownia malarska- Bożena Wołoszyn 
Rekwizytor -Piotr Sagat 

Redakcja programu -Ewa Bogusławska 
Opracowanie graficzne -Tomasz Bogusławski 

W programie wykorzystano rysunki Federica Garcii Lorki. 

Teatr Polski poleca swoich przyjaciół 
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POLSTEAM-ZAOPATRZENIE S.A. 
70-606 Szczecin, ul. Hryniewieckiego 1, fax (048 91) 624 792 

R.&morski 
PRZEDSIĘBIORSlWO BUDOWLANE 

71-602 Szczecin 
ul. Kapitańska 2 

tel.(091) 345 402, 489 682 

@ EUROAFRICA 70-952 Szczecin 
LINIE ul. Energetyków 314 
ŻEGLUGOWE tel. (091) 624 371, 623 806 w. 259 
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DialCom" 
muttlmedla A Internet 

70-952 Szczecin 
al. Wojska Polskiego 117 

tel./ fax (091) 22 24 04 
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PRO·DATA 

835-835 SZCZECIN TAXI 
Dojazd na przedstawienie i odwiezienie 

z 20% rabatem 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Serwisowe 
Elektroniki, Pomiarów I AJ.Jtomatykl 

71-324 Szczecin, al. Wojska Polskiego 154 
tel. (091) 87-48-85, fax 87-50-14, tłx 422802 

Branżowa Książka TeJefoniczna 
70-206 Szczecin, ul. O\łlorcowa 2 

tel. 33 82 88, 33 98 20 
fax 35 73 83 

Bank łmcjatyw Gospodarczych BIG S.A. 
70-419 Szczecin, pl. Rodła 9, tel.{091) 59 53 89, 

59 53 90, fax 34 04 09, tlx 0422152 bigsa 

PRO-DATA Computer Systems 
70-100 Szcz.ecln, ut Dl:lbrowsklego 38 

tel. (091) 826-300, 837-298 
837-299, 837-300 

Przedslębiorstwo 
Informatyczno..Eletctronlczne 

71-087 Szczecin, ul. Derdowskiego 8 
tel. 531 882, fax 531 842, ttx 0422301 

~Ul\SHAND 
LUKSHAND LubaszewsJd.Księżak 

Szczecin, ul. Winogronowa 2a 
tel. 613-521, 621-692 

tłx 042-5726 

BISSMYK .c. 

PARK HOTEL 

Banh. "-\.ustria 
Creditanstalt 

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA 
70-320 Szczecin 

ul. Twardowskiego 18 
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