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FEDERICO GARCIA LORCA 

PROLOG 

DO 

„CZARUJĄCEJ SZEWCOWEJ" 

(Na tle srebrno-popielatej kurtyny zjawia się AUTOR. S zy bkim 
krokiem wchodzi na proscenium. W ręce trzyma zwinięty n llon 
papieru, związany wstążką). 

AUTOR 

Szanowna publiez.ności!. .. Nie, nie szanowna .public.ziności, lecz 
po prostu ·-kochani! ProStZ.ę nie posądzać autora o brak sza1cunku 
dJa zacnego zgromadzenia. Wpros t przeciwnie, autor żywi nie tylko 
szacunek, ale także i obawę, ponieważ prosi o wyrozumiałość dla 
aktorów i pobłażanie dla siebie. 

Ale gdy autor pokonał szczęśliwie pierwsze cbjawy strachu , jaki 
budzi w nim zawsze iPO brzegi wypełniona sala, prosi nie tylko 
o wyrozumiałość , ale także o skupienie; często bowiem teatr zamie
nia się w halę tangową, co zmusza poezj ę do opuszczenia tych mu
rów w poszukiwaniu innego miejsca, gdzie się nikt nie dziwi , że 
cz.asami drzewo przemieni się nagle w chmurę dymu, a tirzy rybki , 
cudownie ro.zmno,żone, zaspokoją głód milionowej rzeszy. 
Bohaterką utworu będzie zupełnie zwyczajna szewcowa, obda

rzona niezmiernie bujnym t emperamentem. 
Twór wyobraźni autora, odziany w suklienkę szew.co.wej, ma 

w sabie wiele poezji i czaru, z.ac.zerpniętego z ludowej klechdy 
i fantastyczne go romansu. Nie dziwcie się przet.o, że kobieta ta wy
bucha czasami jak wulkan i skłonna jest do gwałtownych czynów. 
Przecież ona wakzy bezustannie. Walczy z rzeczywistością, która 
ją otacza i wak zy również z wyobraźnią , jeśli ta staje się rzeczy
wistością. 

(za sceną krzyk szewcowej) 
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SZEWCOWA 

Puszczajcie! Chcę stąd wyjść! 

AUTOR 

Cieqlliwości, moja droga. Wiesz przecież, że nie ukaŻffiz się :na 
scenie w halowej toalecie, w koronkowym :szalu, z drogocennym 
wachlarzem w dłoni. Staniesz na tych deskach niemal w łachma
nach, w ubogiej -sukience żony biednego szewca. 

Puście mnie! 

SZEWCOWA 
(za sceną) 

(kurtyna się pod.nosi, scena tonie UJ mroku) 

AUTOR 

Karżdego poranku, gdy nad .miastem rozpala się różana jutirzenka, 
porzucarcie moi mil1i słuchacze, zebrani tutaj, na tej sali, krainę 
sernnej baśni, by stanąć do codziennej pracy. 

Ty zaś, moje dziecko, moja czarująca szewcowo, wejdziesz tutaj 
za chwilę na scenę, która stanie się twoim domem. 

(scena rozjaśnia się powoli) 

Zaczynamy! Wejdź od s trony u!1icy. 

(za sceną hałaśliwa rozmowa) 

Życzę wam, moi mili, wesołej zabawy. 

(zdejmuje cylinder, który nagle rozblyska zielonkawym światłem. 
Lekko speszony ogląda cylinder i odwraca go denkiem do góry. 
W tej chwili z cylindra wylewa się strumień wody. Autor, zmiesza
ny, patrzy niepewnie na publiczność i wycofuje się niezgrabnie za 

kulisy, mówiąc z lekką domieszką ironii:) 

O - przepraszam najmocniej! 
(przetł. Juliusz Chodacki) 
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GARCIA LORCA 

napisał 

WOJCIECH NATANSON 

W roku 1954 ukazało się na wystawach madryckich imponujące dzieło . 
Książka została wydana na najbardziej luksusowym papierze, w za
chwycającej oprawie, w niewie lkiej ilości egzemplarzy. Była oczywi ści 
bardzo droga; przeznaczona została najwyraźniej dla ozdoby mieszkań, 
na użytek wytwornych snobów. Na karcie tytułowej widniały słowa: 
F ederico Garcia Lorca - „Pisma". 

Hiszpanie stracili już zdolność d ;c,iwienia się czemukolwiek . K raj ich 
tyle przeżył od chwili, gdy rządy objął generał Franco ... Lecz cudzozie
miec, zwiedzający miasto, miałby powody do zdumienia. Przed dzie
więtnastu Iaty, 6 sierpnia 1936 roku, ftoeta i drama tur r, Fed rico 
Garcia Lorca, zamordowany zost.ał na drodze kolo rodzinnej swej 
Granady. 
Zamordował go pluton żandarmerii, z r ozkazu tego samego rządu 

frankistowski go - który obecnie tak uroczyście publikuje jego książ
ki. C i, którzy hojnie subwencjonowali wydawnictwo, mają jeszcze na 
dłon iach krew największego współczesnego poe ty narodow ego. 
Długi czas zakazywał Franco publikowania utworów Garcii Lorci. 

Rodzony brat poety i gorący propagator jego pam ic;c1 - żyj e na emi
gracji, ponieważ w ojczyźnie czekałyby go najsurowsze kary . Grób 
zamordowanego nie mieści się w obrębie żadnego cmentarza : Lorcę po
chowano koło drogi, tam gdzie paell wśród księżycowej i pachnącej 
nocy. Więzieniem i kij ami traktowano chłopów andaluzyjskich , któ rzy 
przyozdabiali kwiatami miejsce, gdz,ie po raz ostatni zachwycał si ę 
pięknem świata :38 letni twórca „Czarującej szewcowei'', Garcia Lorca . 
Cóż więc się stało, że nagle postanowiono opublikować „przeklętego'" 

pisarz.a? Nietrudno domyślić się przyczyn tej zmiany. W Madrycie zro
zumiano nareszcie, że można zabi ć poetę - ale nie podobna zamordo
wać bliskiej narodowi poezji. Już w 1937 roku żołnierze r epublikanscy 
i robotnicy recytowali długie poematy ukochanego Federica . 

W okresie triumfującej dyktatury frankistowskiej - zakazane wier
sze Lorci krążyły w odpisach z rąk do rąk, uczono ich się na pamięć. 
szeptano je w celach więziennych. 
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ie podobna iuż było zatrzeć wspomn ień Garcii Lorci , wydrzeć z pa
mięci jego 1mien1a. Zaczęto więc przebąkiwać w Madrycie, że autor 
„Czaruj ącej Szewcowej" został rozstrzelan y „przez omyłkę" , że właści
wym a dresa tem k rwawego wyr ok u miał być inny wielk i poeta H iszpani i 
współczesnej, kolega i bliski przy jaciel Federica , dzia łacz komun istycz
ny, obecnie wygnaniec, Rafae l Al berti. Osobliwa to próba oczyszczenia 
si ę ze zbr odn i - prz z twierdzen ie, i ż zanii rz.a ło się zamordować kogoś 
m nego. „Zagarnięci e" poezj i L orci., nadanie jej oficjalnego s templa 
frankis towskiego - n ie ud· s i ę tym hardzi j , że świa t pojęc i wyobra
ż eń Lorci jest j ak najbardziej daleki - jest po prostu antytezą tego 
wszystkiego, co reprezentuje i co zawsze reprezentowa ł reżim m.ad r yc
k·iego dyktatora. 

"' 
FEDERICO Garcia Lorca urodził się w jednej z najpiękniejfizych pro
wincji hiszpańskich, w rozśpiewanei, pełnej słońca i radości Andaluzji. 
Wysunięta daleko na południe prowincja ta nosi ślady i przechowuje 
wspomn1enie dawnych cywilizacji: rzymskiei i maurytańskiej. Boga te 
i różnorodne kultury ludowe spotykają się tutaj. 

F ederico Lorca urodził się pod Granadą, w rodz;inie chłopskiej. Uro
dził się na granicy dwóch wieków: 5 marca 1899 roku. Rodzina marzyła 
dla ni go, rzecz prosta, o karierze sędziego czy urzędnika. Dlatego po 
ukończeniu szkoły średniej w Granadzie zapisał się Federi co na wydział 
pr awa miejscowego uniw r sytetu. Był pilnym słuchaczem , zd ał naw et 
wszystkie egzaminy. L ecz równocześnie palił go już ogi ń entuzjazmu 
dla poezji, muzyki, malarstwa, tea tru i sztuki ludowej. 
Był wszechstronnie i zdumiewająco uzdolniony . Gdy się zj awiał 

w kawiarni i zaczynał opowiadać , milkły wszystkie inne głosy, słucha
cze zbiegali się, by posłuchać frapuj ących opowiadań Lorci, błysko tl i 
wych jego paradoksów, w spaniale opowiadanych anegdot. Zdolności 
r ysunkowe i malarskie (zwłaszcza do karykatury i grafiki) współzawo
dniczyły z ·wielkim talentem muzycznym. Gdy kolega i p rzyjaciel jego, 
Rafael Albe rti, doszedł do literatury poprzez uczestni czenie w wysta
wa ch awa ngardowej plastyki - Lorca zaczą ł od komponowanja pieśni . 
Chętnie wsłuchiwał się także w piosenk i śp i ewane p rzez lud anda

luzyjski. Z pasją namiętnego zbiera.cza krąży ł od wsi do wsi, notuj ąc 
słowa i melodie, publ ikuj ąc potem ludowe utwory , albo też snując na 
tych motyw ach kompozycj e własne. Wtedy to prze i ą ł s i ę Lor ca gorąco 
miłośc ią i n igdy niewygasłym zachwytem samorodnej hiszpańskiej -
a szczególn ie an daluzyjsk iej - twórczości ludowej. W tedy to usłyszał 
na pewno i zobaczył w sw ej wyobraźni - za rysy przyszły h swych 
szituk ludowych, a przede wszystkim „Sze wcow ej ", „Mar iani ty Pin<~dy" 
i „Yermy" . 

N IE wolno jednak n iczego upraszczac. Z oczcirowan iem, z zachwytem 
dla l udm~ego nurtu po tyci iego i muzycznego, przenikały się u Lorci , 
szczególnie w jego pam i ęc i - sugesti e aw.anga r dowej ów czesnej poezj i 
eure>pejsk iej , szczególn ie fu turystów „ultradistów " . Poeta i malar z, 
blisk i sercu Lorci Rafael Alberti , zdoby wał sła -...vę na wystawach „no
wej szt uki''. 
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~róbowano szukać nowych dróg, przeciwstawiać się dotychczas pa
nu.]ącemu smakowi modernistów i symbolistów, łamać ustalone formy 
obrazowania, nasycać wiersze „skłębioną zamiecią metafor''. Wrażliwa 
umy~~owość Lorci poddawała się tym odaziaływaniom. Umiał on jednak 
g?dz1c poetykę awang~rd?wą z bogatą tradycją ludową. Język chłopów 
h1szpansk1ch, a szczegolnie andaluzyjskich, jest niezmiernie obrazowy. 

Metafora tym się różni od porównania - że opuszcza „pośrednie 
człony" obrazu. Nie mówimy na przykład, że „chmury składają się jak 
wrota niebios", ale mamy obraz: „wrota chmur". Poezja Loroi, a także 
jego utwory sceniczne - są nasycone śmiałymi metaforami. 

W tym samym czasie przejmuje się młody poeta miłością teatru 
i wielkiej narodowej poezji dramatycznej. Już na uniwersytecie orga
~!zuje doskonały zespół, który inscenizuje komedie Lope de Vega oraz 
tragedie Calderona. 

Powrót do „złotej tragedii" hiszpańskiego teatru miał być od tej 
chwili jednym z głównych punktów programu artystycznego Garcii 
Lorci. Na pozór zrozumiałe i naturalne to hasło - brzmiało w tym cza
sie niemal rewolucyjnie. 

Przez cały wiek XVIII i XIX, wielki teatr hiszpallski, podziwiany 
za granicą, był we własnej ojczyżnie zapomniany. Gdy nasz Słowacki 
wchłaniał w siebie „brylantowe strofy" tragedii o „Księciu Niezłom
nym" - mł-0dzież hiszpańska mogła oglądać w swych teatrach tylko 
najbardziej pospolite francusk.ie sztuczydła bulwarowe. Gdy później 
w teatrach rosyjskich wielcy aktorzy wstrząsali widownię wielkim 
konfliktem „Owczego źródła" Lope de Vega, gdy rząd carski musiał za
kazać przedstawień tej sztuki, rewolucjonizującej młodzież - w Hisz
panii zaledwie wspomniano o niej w szkolnych podręcznikach. 

Lorca wracał do tej poezji dramatycznej jako gorący patriota, który 
marzył o odzyskaniu przez Hiszpanię wielkiej roli kulturalnej, jaką ten 
kraj odgrywał kiedyś w świecie. Pis.arze „Złotego wieku" his:z;pańskie
go, drugiej połowy XVI i pierwszej XVII-go stulecia, byli twórcami 
nawskroś ludowymi, piszącymi dla ludu, znającymi świat jego wyo
brażeń . 

W roku 1928 publikuje Lorca jedną z najsławniejszych swych ksią'żek 
„Romance cygańskie" („Romancero gitano"). Większość tych wierszy 
p-owstała w cygańskiej dzielnicy miasta, która jest stolicą Andaluzji: 
Granady. Życie „gitanów" , ich gorące zwady, miłość wolności, tęsknoty 
i radości - stały się materiałem dla prawdziwego arcydzieła, jakim 
są: „Romance cygańskie". 
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O miasto, miasto cygaiiskie! 
Zaulki, chorągwie w górze. 
Żólty księżyc, dynia żólta 
wraz .<: wi.foiami w konfiturze. 
O miasto. miasto cygaiiskie! 
Któż cię nie znal i nie wspomina:> 

ROMAN HIEROWSKI 
(Szewc) 
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Kiedy nocy mrok nastanie 
nocy, nocy, ośród nocy. 
w swoich kuźniach już Cyganie 

kują slońce i strzał groty. 
Rży k01i ranny, stuka w bramy, 
we drzwi - nikt mu nie otwiera. 
Zapiały koguty szklane 
w Jerez de la Frontera. 
Z za węgla wypadł znienacka 
wietrzyk nagi i lopuce, 
w i etrzyk nocy, nocy srebrnej, 
nocy, nocy, ośród nocy, 

(Przekład Jerzego Ficowskiego). 

Urok tego świata tym bliższy jest poecie, że cygańska dzielnica Gra
nady została w okres ie „pierwszej dyktatury" gen. Primo de Rivery 
krwawo spacyfikowana przez policję rządową „Guardia Civil" : 

U betlej em skich wierzei 
Cyganie zbiegli się tłumnie. 
Swiętv Józef, w ranach cały, 
Układa dziewczynę w trumnie. 
Strzelb upartych ostre palby 
przez noc całą ciągle dźwięczą 

Kędy przechodzą żandarmi 

tam wyrasta.ją pożary, 
tam się młodzieńcza i naga 
fantazja w płomieniach spala. 

W tym samym czasie, gdy dokonywała się pacyfikacja „cygańskiego 
miasta", Garc1a Lorca pisze swą pierwszą sztukę „Marianę Pinedę", 
(1924). Jest to dramatyczna ballada o bohaterze walk o wolność 
z 1831 roku. Mariannie (czyli jak czule mówiono: Marianicie) Pinedz,ie, 
która zginęła za to, że dla konspiratorów tajnego ż>1riąz.ku haftowała 
sztandar wolności. 

W tym właśnie czas.ie, w Warszawie, uczestnicy spisku szli nocą 
listopadową 1830 roku na Belweder ze słowami wydanego przedtem 
„Konrada Wallenroda". Rewolucja wypędziła Burbonów z Paryża; lud 
próbował też wypędzić z Hiszpanii znienawidzonego F erdynanda VII-go, 
wysługującego się obcym rządom i własnej oligarchii. 

Treść sztuki zawiera więc wyrażne aluzje polityczne. Przedstawienie 
„Mariany Pinedy" w teatrze sławnej madryckiej aktorki, Małgorzaty 
Xirgn, stało się potężną wolnościową manifestacją narodową. W ro
ku 1937 wystawienie tego utworu było połączone z uczczeniem pierw
szej rocznicy powstania Brygad Międzynarodowych. 
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W roku 1930, w okresie najbujniejszej swej działalności literackiej 
i teatralnej, pisze Garcia Lorca drugą swą sztukę - „Czarującą Szewco
wą". Jest to najświetniejszy utwór dramatyczny wielkiego poety jego 
arcydzieło. Nigdy już późnięj nie wzniósł się Lorca do tak pogcdnego, 
radosnego i mądrego spojrzen ia na życie i na ludzi. Nigdy nie był tak 
bliski najprawdziwszej ludowej mądrości. 

„La zapatera prodigiosa" łączy urok świeżości z subtelną wnikliwo
ścią psychologiczną. „Szewcowa" jest zarazem jedną z najszczęśliwszych 
prób realizacji tak zwanego „teatru całkowitego": teatru, w którym 
tekst poetycki i sztuka aktorska splatają się w nierozdzielną całość· 

z piosenką, z tańcem, grą świateł i barw, prestidigitatorstwem oraz ce
chami ludowego teatru lalek. 

W roku 1931, r epublikanie powierzaią Garcii Lor ce dyrek cj ę objazdo
w ego teatru ludow ego „La Bar raca" . P oeta przy.imuje to zadanie z r a
dości ą i entuzjazmem. Teatr jego obj eżdża cały k raj , by przypomnieć 
ludowi najpiękniejsze sztuki wielkiej hiszpańskiej klasyki. Nieśmier
telne „Owcze żródł " reżyseruj e i wystaw ia Lorca w tej właśn ie m iej
scowośc i, gdzie akcj ę sztuk i umieścił Lope de Vega. 
Równocześnie pisze Lorca now e sztuki z myśl ą o teatrze w~elkiej 

ak tork i, któr a " O w prowadza w świa t sc niczny: Małgorzaty Xirgn. 
Powsta j ą koleino : „K r wa w e gody" (1933), „Yerma (1934), „Panna Ro
s ita czyli o wy mowie k w i.atów" (1935) i „Dona Rosita" (1936) . 

Najpi kn iej brzmi g łos poety, gdy da.i e wy raz s wej świetne.i zna jo
mości hiszpańskiego ludu. Na przykład w takim oto urywku dialogu 
„Dan ii Ros ity„ : 

Ciotka: Obym ja miała twoj la ta! 
Gospodyni: Niewielka różnica między nami , tylko że .i a p racowałam 

ci ężko i dlatego iestem mocna , a pani od leniuchow ania z esz1tywniały 
nogi . 

Ciotka: Tobie się zdaje, że ja wcale nie pracowałam w moim życiu? 
Gospodyni: Pracowała pani koniuszkami palców ,. przebierała nitecz

ki , łodyżki kwiatów albo robiła pani konfitury. A ja pracowałam p le
ca mi, kolana mi , rękami , pazurami„. 

Ciotka: Czyli , że według ciebie, prowadzić cały dom to nie żadna 
praca? 

Gospodyni: Trudniej jest wyszorować podłogę. 
( przekład Zofii Schl <>yen) 

Więc nawet, gdyby nie pracował dla republikanów, gdyby nie był 
jednym z założycieli Unii Antyfaszystowskiej, gdyby n ie obraz.ił 
w swych wierszach r eakcyjnej policji i gdyby nie był przyjacielem Ra
fa ela Albertiego - musiał być Lorca obcym i nienawistnym dla falan
g,istów i generała Franco. 
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Był patriotą - a oni sprzymierzyli się z obcymi mocarstwami, Hitle
ra i Mussoliniego. Był entuzjastą poezji ludowej - a Franco iuż choć
by dlatego przeciwstawia się ludowości, iż ludowa kultura hiszpańska 
jest „regionalna". Szanuje bogate odcienie wielorakich i wielojęzycz
nych motywów a przede wszystkim k ra iny Basków i Katalonii. 

Franco natomiast zakazał nawet wydania „Boskiej komedi i" w prze
kładzi e katalońskim, nawet Biblii! Dla Garcii Lorci wielobarwna inten
sywnof;ć narodowego życia była symbolem uwielbionej przez poetę_ 
piękności świata. 

Przyjaciel Lorci, Antonio Otero Seco opisał zdarzenie, które dobrze 
ukazuje niegasnący entuzjazm twórcy „Czarującej szewcowej". 

„'N roku HH5 w B a rce lonie , gdy grano jego „I;onę Rosi tę", publicz
ność chciała koniecznie złożyć hołd autorowi. Ale Loroi nie było. Wiel
ka aktorka Małgorzata Xirgn, która grała rolę głównej bohaterki , zate
lefonowała do hotelu, gdzie poeta zamieszkał. Okazało się, że zapomniał 
o przedstawieniu. w z.apale pisania sonetu, który układał z cierpliwością 
szlifierza brylantów". 

* 
LoRCA myślał o wielkiej kulturze hiszpańskiej, podbijające; świat 
u,·uk1em swego piękna , podobnie jak się to działo za czasów Cyda, L on 
Kichota, Księcia Niezłomnego, „Dziewczyny z dzbankiem" i „Owcze10 
źródła''. Władcy Hiszpanii dzisiejszej wolą Hiszpanię ubog ą, ciemną 
i nędzną, zaprzedaną obcym potęgom. 

Zamorzyli oni głodem, w roku 1945, po dziewięcioletnim w i ęzieni u 
poetę hiszpańskiego, Miguela Hernandesa. Zamordowali w 1937 r. mło
dego kompozytora , Antoniego Jos1" . W lipcu 1937 rozstrzelal i na po
dwórzu koszar w Oviedo, r ektora tamtejszego Uniwersytetu, Leo olda 
Alesa. Rozst rzela li także rektora Uniwersy tetu w Walencj i, prof. P eseta . 
Za bili 5 tysięcy na uczycieli, 7 tysięcy uwięzti li, 47.000 pozbawili p racy . 
~ kaza li na banicj ę Rafaela Albe rti, który przepływając kolo wybn:eży 
oj czy zny napisa ł przep iękny wiersz, wyrażaiący głęboką nostalg i ę za 
oiczystym krajem. 

O prawdziwym stosunku do spraw kultury artystycznej świadczy 
szczera odpowied ź, jakiej udzie l i ł Franco del egacji posłusznych mu dra 
maturgów, proszących o pomoc dla bankrutujących teatrów : 

„Nie uważam tego za potrzebne! Nie cierpię teat.ru. Na n erwy mi 
dział ają śmieszne wasze dekoracj e" ! 

Nic dziwne.go. że według zgodnej op ini i i paryskiej prasy , występy 
zespolu madryckiego na Międzynarodowym Festiwalu w roku 1954 
skońc%yły się - kompromitacj ą . 

Wiemy jednak wszyscy, że istnieie Hiszpania inna, prawdziwa, droga 
sercom polskim, jak droga była Joachimowi Lelewelowi, gdy pisał „hi
storyczną paralelę" losów obu narodów. Jak była droga i bliska na
szym ochotnikom, walczącym w latach 1936-1938 o wolność Hiszpanii, 
a zarazem Polski i całego świata, w Brygadzie im. Jarosława Dąbrow
skiego. Jak była droga górnikowi z Zagłębia Dąbrowskiego, Antoniemu 
Kochankowi, dowódcy batalionu, poległemu w tych walkach. 

Braterstwo broni datuje się zresztą nie od dziś. W roku 1846 grupa 
hiszpańskich republikanów ogłosiła manifest, kończący się słowami: 
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„Polsko, ukochana sios tro nasza, z iakim uczuciem pozdrawiamy Cię 
dz.iś nieszczęśliwą i utrapioną, z taką radością witać Cię będziemy wol
ną i n i podległą. Tw oje dzieci są n aszymi braćmi; ich smutek i n ie
szczęście są naszymi , a ich wolność i chwała będą naszą chwałą J naszą 
wolnością" . 

A sto la t póżnie i wielka Hiszpanka , P ass.ionaria, mówiła n a a kademii 
w Warsza wie: 

„Są r ozsian e na ziemi hiszpańskiej, jako świadectwo solidarności, 
setki mogił bohaterskich żołnierzy, którzy przybyli do nas, aby oddać 
co posiadali: swe bohaterstwo, swe męcze.ństwo, swą krew i życie". 

Bliski widzowi polskiemu poeta Garcia Lorca jest także nauczycie
lem duchowego braterstwa. J ego urocza i dowcipna fantazja „La prodi
giosa zapatera ' - „Czarująca szewcowa" - stanowi lekcję szl achetno
ści, mądrości i piękna. 

Wojciech Natanson 

J. BĄKOWSKA-PRZERADZKA (Sąsiadka w stroj u żółtym. 
Z. HIEROWSKI (Szewc), 

Z. TRUSZKOW SK A (Sąs i ad ka w stroj u czerwonym) 
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KRONIKA 
(1. Il. - 31. V. 1955) 

1. II. - 31. V. - Repertuar Teatru 
śląskiego obejmował w lutym, mar
cu, kwie.tniu i maju następujące 
sztuki: A. Czechow „Wiśniowy sad", 
P. Bażow i A. Permiak „Srebrne 
kopytko", A. Fredro „Odludki i poe
ta" or.az świeczka zgasła", J. Sło
wacki „Mazepa", J. Bliziński „Pan 
Damazy", H . Ibsen „Dom lalki" (No
ra), F. Zabłocki „Doktór lubelski", 
A. Wydrzyiiski „Ludzie i cienie". 

6. II. - W Stalino&rodzie, na Du
żej Scenie Teatru Śląskiego odbyło 
s"ię setne przedstawienie bajki P. Ba
żowa i E. Permianka „Srebrne ko
pytko". 

19. II. - Odbyło się w Stalino
grodzie sto dwudzieste piąte przed
stawienie komedii J. Blizińskiego 
„Pan Damazy". 

20. II. - W Gliwicach zespół PTS 
dał pięćdziesiąte przedst.awien ie 
„Domu lalki" (Nory) H. Ibsena. 

13. III. - Dwie jednoaktówki A. 
Fredry „Odludki i poeta" i „Świecz
ka zgasła" osiągnęły pięćdziesiąte 
przedstawienie (Duża Scena). 

19. III. - - Na Dużej Scenie PTS 
odbyła się prapremiera komedii 
buffo „Doktór lubels ki" Franciszka 
Zabłockiego, w opracowaniu A. 
Grzymały Siedleckiego, w reżyserii 
Kazimierza Mikulskiego, opracowa
niu scenograficznym Andrzeja Cy
bulskiego, :t muzyką Henryka Czyża . 

Obsada : Staruszkiewicz - Piotr 
Połoński, Erast, jego syn - H enryk 
Maruszczyk, Doktor Recepta - Bo
lesław Mierzejewski, Jego żona -
Helena Rozwadowska, Marcin, 
słtt'żący Erasta - Adam Kwiat
kowski, Wojciech, sŁużący Starusz
kiewicza - Władysław Przebiński, 
Dorotka, pokojówka Receptów -
Danuta Bleicherówna, Hrehorek, cze-
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ladnik z winiarni - Florian Drob
nik, Dyndała, organista - Romuald 
Bojanowski, Karczmareczka - Ewa 
Zylanka, Kucharka z karczmy -
Krystyna Ilłakowicz. 
Ukamł się Nr 2 „Kronik.i PTS" 

obejmujący artykuły i zdjęcia do
tyczące wystawienia „Doktora lu
bels kiego". 

5. IV. - W Rudzie Śląskiej zespół 
PTS odegrał „Mazepę" J. Słowac
kiego po raz sto sześćdziesiąty piąty. 

21. IV. - Tego dnia odbyła się 
w sali Teatru Śląskiego uroczysta 
akademia z okazji dziesięciolecia 
podpisania układu o przyjaźni i po
mocy \vzajcmnej między Polską 
a Związkiem R adzi eckim. 

30. IV. - W czasie akademii ku 
cz.ci 1. Maja, którą zespól PTS urzą
dził w sali T eatru Śląskiego, wrę
czono kilkudzies ięciu pracownikom 
i aktorom T eatru Medale Dziesię
ciolecia oraz liczne premie. 

8. V. - Na Duże.i Scenie PTS, od
była się premiera sztuki Andrzeja 
Wydrzyńskiego „Ludzie i cienie", 
'"' inscenimcj,i i reżyserii 'Gustawa 
Holoubka, scenografii Wiesława Lan
gego. Opracowanie muzyczne Stani
sława Skrowaczewskiego. 

Obsada: Oskar von Schwerin, ka
pitan Gestapo - Gustaw Holoubek, 
Joseph Deckel, porucznik Gestapo
Mieczysław Jasiecki, Erna Platten, 
sekretarka Schwerina - Irena To
maszewska, Miller, sierżant SS -
Władysław Kornak, Szpicel I - Mi
chał Leśniak, Szpicel II - Edmund 
Ogrodzński, Grzegorz Kalina, stróż 
nocny - Rudolf Zbrojewski, Teresa, 
dziewczyna Piotra - Zofia Wiciń
ska, Ilona, nieznajoma dziewczyna -
Liliana Czarska, Ferdynand Skiw&ki, 

TADEUSZ KANTOR: projekt kostiumu dla g it arzy t y . 
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obywatel Generalnej Gubernii -
Zbisław lchniowski, Piotr - Mie
czysław Ziobrowski, Kar 1- Wacław 
Zastrzeżyński, Jan - Mieczysław 
Daszews.ki, Józef Stanisław 
Kossowski, Stefan - Andrzej Hry
dzewicz, Leon - Bernard Krawczyk, 
Katarzyna - Teresa Kamińska. 

DZIESIĘCIOLECIE 

Tego dnia uroczyście obchodzono 
dziesięciolecie działalności Państwo
wego Teatru śląskiego w Polsce Lu
dowej . Przed przedstawieniem „Ludzi 
i cieni" przemówienie z okazji dzie
sięciolecia wygłosił dyrektor PTS 
Wacław Kozioł, na które odpowie
dział przedstawiciel miasta, Antoni 
Wojda, przewodniczący Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej w Stali
nogrodzie. 

Depesze gratulacyjne 

Od Wojewódzkiego Komitetu 
PZPR w Stalinogrodzie PTS otrzy
mał następującą depeszę: 

„Z okazji 10-cio lecia działalności 
Teatru śląskiego w Polsce Ludowej, 
Stalinogrodzki Komitet Wojewódzki 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej przesyła kierownictwu, ze
społowi artystycznemu, administra
cyjnemu i technicznemu serdeczne 
pozdrowienia i gratulacje. 

Stalinogrodzki Komiitet Wojewódz
ki PZPR wysoko ceni ofiarny trud 
i pracę zespołu Teatru śląskiego, 
jednej z najważniejszych placówek 
irnlturalnych w naszym wojewódz
twie. 
Zespół Państwowego Teatru ślą

skiego, krzewiąc żarliwe słowo sztu
ki scenicznej , docierając z dziełami 
polskiej i zagranicznej dramaturgii 
do najodleglejszych miast i osiedli, 
wnosi poważny wkład w upowszech
nienie kultury wśród mas pracują
cych śląska i Zagłębia, umacnia 
umiłowanie mowy ojczystej, wycho
wuje lud śląski w duchu patrio
tyzmu i internacjonalizmu. 

Zyskaliście sobie za to, towarzy·
sze, uznanie i wdzięczność setek ty
sięcy mieszkańców naszego woje
wództwa. 
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W dniu .Jubileuszu przesyłamy ca
łemu kolektywowi Teatru gorące 
życzenia pomyślności i dalszych suk
cesów w pracy nad stałym podno
szeniem poz.iomu ideowego i arty
stycznego, w dążeniu do coraz peł
niejszego zaspokajania potrzeb du
chowych ludzi pracy. 

Stalinogrorlzki 
Komitet Wojewódzki 

Polskiej Zjednoc.zonej Partii 
Robotniczej. 

Stalinogród, dnia 8 maja 1955 r. 

Depesza od Woj. R. N.: 

„Z okazji 10-lecia pracy Waszego 
Teatru w Polsce Ludowej, 10-lecia 
pełnego walki o coraz piękniejsze 
wyniki nad szerzeniem kultury tea
tralinej w naszym województwie, 
przesyłamy \Va m życzenia szczęścia 
osobistego, dalszej owocnej pracy 
i rozwoju dla zaspokajania potrzeb 
kulturalnych ofiarnej klasy robotni
czej Śląska i Zagłębia, najstarszego 
ośrodka walk rewolucyjnych''. 

Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Stalinogrodzie. 
Slalinogród, dnia 8. V. 1955 r. 

Telegram od \V. Horzycy: 

„Teatrowi, który przed dziesięciu 
laty miałem zaszczyt razem z Karo
lem AdweJ1towiczem ·otwierać Fre
drowską „Zemstą", przesyłam ży
czenia twórczej pracy - Wilam 
Horzyca." 

Nadto PTS otrzymał między in 
nymi depesze grntulacyjne od Bro
nisława Dąbrowskiego, Władysława 
Wożnika, od Dyrekcji i Zespołu 
Państwowej OpeTy Sląskiej w By
tomiu i Państwowej Filharmonii 
śląskiej w Stalinogrodzie, redakcji 
„Teatru", „Dziennika Zachodniego" 
i inn. 

Spotkanie towarzyskie 

Po spektaklu , odbyło się w sali 
KM PZPR ·spotkanie towarzyskie 

-zespołu aktorskiego i pracowników 
administracy jnych i technicznych 
PTS z zaproszonymi gośćmi. W spot
kaniu \ z:i ęli m. in . udział I Sekre
ta rz KW PZPR tow. Józef Olszew-
ki i przwwodniczący Prezydium 

Woj. R. N. Ryszard Nieszporek, któ
rzy reprezentowali władze wojewódz
kie ; zaś władze miejskie reprezen
tował Antoni \Vojda, przew. Prezy
dium MRN; z władz centralnych 
przybył na spotkanie Dyrektor 
CZTOF J. Z. Pastuszko. 

Tego dnia ukazał się 3 Nr. „Kro
niki PTS", który prócz artykułów 
i zdjęć związanych ze sztuką „Lu
dzie i cienie", zawierał część odno- -
szącą się do dziesięciolecia pracy 
Teatru Śląskiego w Polsce Ludowej. 
Znalazły się tam m . in.: szkic 

o drodze rozwojowej Teatru Śląskie-

go po wojnie, zestav.rienie wszystkich 
sztuk granych w PTS w latach 
1945-1955, wraz z nazwiskami re
żyserów, spis scenografów, wykaz 
sztuk, które w PTS przekroczyły sto 
przedstawień, spis miejscowości w 
których zespół Teatru Śląskiego da
wał przedstawienia, wykaz staty
styczny ilości premier, widzów 
i przedstawień w siedzibie i w tere
n;e w okresie minionych dziesięciu 
lat, oraz zdjęcia z niektórych przed
stawień PTS. 

13. V. - Odbyło si" pięćdziesiąte 
przedstawienie komedii F. Zabłockie
go „Doktór lubelski", w sali Opery 
śląskiej w By tomiu. 

24. V. - Sztukę H . Ibsena „Dom 
lalki" (Nora), odegrano po raz setny 
w Wirku. (w.) 
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