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APOLONIUSZ ZA WILSKI 

Garcia Lorca - poeta swego ludu 
„Zbrodnia się w Granadzie stala" 
- powiedzial mistrz Antlcmio -
A ja mówię: „W Granadzie zaś1Pitala 
zorza dla globu ziemskiego . 
... umarli cię zabili, 
ciebie, który byłeś życiem. 
kłosem, drZ',ewem, i trawą, i różanym kwieciem. 
Wszak żyleś calą pełnią żywota poety, 
po,ety swego ludu, 
a umarleś dokladnie w Wj samej godzinie, 
kiedy śmierć tuX>ja sta j e się życiem dla ludu". 

(Pedro Garf las , 1938) 

Twórczość Garcii Lorki :rozbłys ła na firmamencie kultury hiszpańskiej 
niby m eteor na S;palonym od żaru slqneczneg niebie. Wchłonęła w sie
bie wszystkie 1pien\· iastki hiszpańskiego <luchra i s tała się wyrazicielką 

jego tęsknot w w alce z dyktaturą generałów Primo de Rive'I'y i F ranca . 
A choć w wake tej iPOd kulami Guar d ia Civil padł takż,e L airca . jego 
dzieło żyje nadal, fPOrywa i wstrząJSa m asam i ludu his2pańsk.iego i jes t 
po.pu larrine, jak postać sam ego poety. Pned siłą tej popularnośc i musia ł 

wr eszcie ugiąć się reżim Fran ca i po <lzie \.\".iętna-stu Jatach m ilczen ia zgo
dził się w 1954 r u n a wydanie jego utworów drukiem, ,przyjmując je 
w ten :sposób do of icja lnej lite ratury hiszpa llS · iej. 

Fede rico Garci a L orca wywodził s ię ze v i andaluzyjskiej p od Granadą 

i miał być ,począt kowo muzykiem. Od dzieciństw;a uczył się gry for tepia 
nowej, ·z muzyką też j est związane pier ze obudze nie się ·.ego wrażli

wo' ci artystyczmej. Lecz była to n a'tura zbyt wszechstironna i bogata, aby 
ją zamknąć w g/ranicach jednej gałęzi sztuki. Toteż bardzo iS zybko wiąL 
się z literaturą, czem'.1 znakomicie pomaga przypadek. Oto po skoń czen· u 

zkoły średniej w Granadzie w 1918 r. Federico bierze udzLał w wy cieczce 
<lo starych m iast hiszpańskich. Silne przeżycia arty.styczne wywołują 
w nim 1konieczność wyraże~ia ich słowem. Na tym 'tl€ 1powstają jego mło

dzieńcze wiersze. Lecz zamiłowanie do muzyki bynajmniej inie maleje. 
Muzyka jest w jego twórczości elementem koniecznym i tak .samo \ aż

nym jak słowo. Pierwszy swój utwór Impresje i pejzaże (1918) po~więca 

swemu iprofescrowi muzyki. Przecz całe życie jest namiętnym zb iera czem 
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pieśni ludowych, utrwal.ając de na płytach 'lub zapisując ich melodie 
i !Słowa. 

Jednak i to •nie wyczer.puje jego zainter-esowań artystycznych. Wykazuje 
on duż-e zamiłowanie do malarstwa (chociaż studiuje p.mwo). Jego spe
cjalnością stają się rysunki kolorowymi ołówkami, które doczekały się 

wystawy w Barc-elonie (1927) i wy.dainia książkowego w zbiorze poezji 
Poeta en Nueva York (1940). 

Ta wszechstronność uzdolnień Garcii Lorki nadawała jego utworom 
urok świeżości, bogactwa i życia. Na domiar ws"Zystkiego Lorca 1posiadał 

niezwykły dar recyootji, dzięki cezemu jego wiersze otrzymywały gotową 
interp<retację i zdobyW1ały wiełką siłę oddziaływania. 

Mło<ly Lorca żyje ogromną skalą ziainteresowań. Dużo czyta, pasjonuje 
się poezją rodzimą i obcą, zachwyca Gangorą i Vane Inclanem, poznaje 
modernistów francuskich o!l'az współczesną poezję rosyjską i amerykańską. 
W tym cza,si-e krzyżują się w jego twór.czości wszys1lki·e wrpływy: rnod-er
nizm francuski, wpływ Paula Valery, hiszpański ultraizm (odmi·ana mo
dernizmu), a w !końcu surrealizm. IrracjonaJ·ne mgławice, kojairz,enie słów 
bez kontroli świadomości zdarzają się jeszcze w jego poezjach, ;pis~mych 
w Ameryce, gdzi-e •przebywa dwukrotnie-w latach 1929-30 i w 1933. 
AJ.e Lorca zbyt głęboko odczuwał społeczną fun~cję poezji, zbyt był uczu
lony ·na rea1ne konflikty życia his~p.ańskiego, aby nie zrzucić z siebie na
ledałości 1Sll!rrealistycznych. 

W poezji Garcii Lorki domiinuje •Ch.a·ralkte:rystyczny idla .cal-ej literaturry 
hiszpa11'skiej motyw śmierci, który w późniejszej jego twórczości poetyc
kiej zamieni się w konkretne wyobrażenie własnej śmierci. Wizji tej będą 
podporządkowane zairówno Can.te jondo (charakterystyczne pieśni a1nda
luzyjs:kie przy wtórze gitary), jak romanca o młodym Cyganie Camborio, 
czy wreszcie tren na śmierć toreadora Ignazia Sanchez Mejias. 

W Aindaluzji, ojczyźnie poety, rozwinęła się .pod wpływem soorożytnego 
Wschodu muzyka o odrębnym sty'.lu, specjalnych kadencjach i koloratu!l".ze, 
występująca najczęściej ja1ko śpiew z towarzyszeniem gitary, 'tzw. cante 
jomd•o. Otóż poeta-muzyk nawiązał do tych typów me1o.dii ludowych 
w swoich wierszach i stwa:rzył poezj.ę •prostą i bezpośrednią, oszczędną 

w słowa. W ten ~osób Lorca stiał się poetą ludowym w pełnym •tego słowa 
z.naczeniu. Cechą jego twórczości li'te<:rackiej jest brak wyra:bnej granicy 
między tym, co sam stworzył, a tym, oeo zacezei!'pnął z twórczości zbiorowej. 
„Strumień piękna" -jak iPOWiada Zofia S:iileyen -!Prz~ływa od po-ety do 
ludu i od ludu do ,poety, zamykając cykl przemiany poetyckiej materii. 
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Ale ludowość Lorki to nie tylko sięgnięcie do Todzimej tregionalnej pie
śni, to inie tylko rejestracja autentyku, to świadome przetworzenie tego 
materiału środkami wysoko artys'tycznymi i zapewnienie 11>oezji ludowej 
najwyższego miej&a w literaturze narodowej. U Lorki dokonywa się rzad
k ie i nowe zharmonizowanie ludowości z osiągnięciami artystycznej .poe
zji, !które postulował już w XVIJ wieku LQI>e de Vega. Lorca P!l"Zyswaja 
nowoczesnej poezji hiszpańskiej zdobycze artystyczne samotnego „poszu
kiwacza nowego piękna", jakim był niezrozumiały i zaipozna•ny w swoim 
czasie (XVI! w.) Gongora. 

Pod względem formalnym poeta wraca do najstarrszej fol'lmy epi'ki hisz
pańskiej - do romancy, w treści zaś jego poezja •chwyta najistotniejsze 
rysy rzeczywistości społecznej i jest rzec:zmiczką 'interesów narodowych 
Poezja o.k!resu doj1rzałości Lorki jest S2lczytowym 1pr.zej.awem izasadniczego 
przełomu, jaki się dokonał w pierWiszych dziesiątkach 1.at XX wieku w poe
zji hiszpańskiej. Wydany w 1928 r. zbiór romanc cygańskich Romancero 
gitan.o stanowi najwyższy akord poezji Lorki, łączący w sobie wszyLS"tkie 
postulaty 1poety<ckie wybitnego poety, Juana Ramona Jimeneza. 

Lecz nie tu kres rozwoju wewnętirznego po-ety. W czasie swego pobytu 
·W Ameryce 1dokonał on rewizji światopoglądowej, w wyniku której 
ukształtowała się ostatecz.nie jego ideologia społeczna . Znalazła ona wy
naz w dwóch odach: „Krzyk w stronę Rzymu" i „Oda do Walif::a Whit
mana". Lorca wzywa masy pracujące, aby wołały o sprawiedliwość spo
łeczną t-ak głośno, by zadrżały mia-sta: 

. „Czarująca szewcowa" w Teatrze Ziemi Opolskiej, 1950 r. 
w reżyserii Zbigniewa Koczanowicza 

W roli Szewcowej : Elżbieta Wieczorkowska (pierwsza z lewej) 

5 



bo chcemy chleba naszego powszedniego, 
kwiatu ja~zębiny i wiecznej miękkooci ziarna, 
albowiem chcemy, by się spełnila stanowcza wola ziemi, 
co daje owoce dla WS'.ZVStkich. 

Po poWTocie z Ameryki Garda Lorca obejmuje zorganizowany przez 
rząd Republiki teatr objazdowy „La Barraca", którego •Celem ·było niesie
nie sztuki do rnajbar:dziej zapadłych zaikątków Hiszpanii. Lor-0a, który już 
na un'iwersy.tecie prowadził doskonały zes.pół studencki, oddal się tej pracy 
z właściwym sobie, młodzień'czym zapałem. Pod jego kierowniczą ręką 
ożywiały i rnabieraly aktu•alnośd zapomniane sztuki Lope de Vegi i Cal
derona. Jednym z główny;ch punktów programu artystycznego Lorki był 
powrót do „złotego wieku" drcamatu hiszpańskiego. Na pozór zrozumiałe 
to hasło brzmiało w tym •czasie rewolucyjnie, gdyż wielki teatr hiszpański 
był we własnej ojczyźnie ~omniany. Lor.ca wysuwa postulat iprawdy 
i piękna. Nieśmiertelne Owcze źródro Lope {de Vegi wystawia właśnie 
w tej miejscowości, gdzie aikcję sztuki ·umieścił rauto:r. Peribaneza daje 
w -autenty.cznych strojach ludowych epoki, :zdobywając je ;własnym wy
siłkiem i ZJapobiegliwością. 

Od tej chwili Lorca przechodzi całkowicie do dziedziny teatru, który 
jego zdaniem jest skuteozniejszym środkiem oddziaływania społecznego 
niż poezja. Sprawie t-eatru poświęca też swoje pióro. Obok powstałych 
j·uż przedtem sztuk (Mariana Pineda i Czarująca szeu,"Cou,"a) pisze w krót
kich odstępach ·czasu dalsze. Ukazują się kolejno: Krwawe gody, Panna 
Rosita czyli mowa kwiatów, Yerma, Dom Bernardy Alba oraz Tak przej
dzie pięć lat i El publico. Jego teatr jest teatrem nawskroś ludowym i hisz
pańskim. Owiewa go jakiś specyficzny ton ballady ludowej .ze wszystkimi 
jej znamionami: osobliwą mebaforyką i rytmem słowa, klimatem nieco
dzienności i niezwykłości, siłą efektów wzruszeniowych, kolorystyką kon
trastów. Nad całą jego twórczością (z wyjątkiem jedj"nie Czarującej szew
cowej) ciąży widmo śmierci, jakby w przeczuciu, że śmierć gwaJ;towna 
i rdramatyc2lila będzie udziałem samego autora. 

Twórczość sceniczna Garcii Lorki stanowi próbę realizacji tzw. „teatru 
<:alkowitego", tj. teatru, w k<tórym tekst poetycki i sztwka aktorska spla
tają się w nierozdzielną całość z piosenką, z tań·cem, girą świateł i barw, 
z żywiołem ludowego tern;peramentu. 

Może najpelniaj wszystkie te elementy wy.raziły się w Czarującej szew

oowej. 
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JÓZEF GRUDA 

Na marginesie naszej inscenizacji 
„Czarującej szewcowej" 

Jednym rz; najbardziej w:oczych zjawisk poetyckich w literaturze świa
towej lat trzydziestych jest twórczbść Federica Garcii Lorki. Nie wolrua 
od W)Plywów współczesnej poezji f!ralllcus,kiej i równocześnie tak prosta 
i 1przemawia;jąca do wyobraźni <:zy1telnika, jak 1I1aj,prostsze pieśni ludowe; 
konkretrna i równocześnie .będąca sa,mą metaforą poetycką; zmysłowa, 

bujna,, pesymistyczna, i5krząca się od ·nieprzeczuwanych s'kojar~eń, umu
zykalniona i niepowtarmlna -:stanowi ipiękne źu:ódło WZJruszeń, którym 
trudno się qprzeć. Czyż możma ,się dzi:wić, że rpoezja ta ;podbiła nairody 
o kulturze łacińskiej? Czy moiina się dziwić, że naród hi1S<Z.pański uczynił 
z .niej w dniach walki z faszyzmem szbandar i broń, która była i jest wier
nym towarzyszem bojowników o wolność i sprawiedliwość społeczną do 
dziś dnia? 
Żywiołowa poezja Garrdi Lorki :1JamknęŁa się w kręgu tradycyJnych te

matów literatury hLszpańskiej. Honor i rz.emsta, śmierć i miłość, tragizm 
życia, tragizm 11Jamiętności - skłębione w ,potężnych fre.skach, utkanych 
z rekwizytów ty;powo hiszpańskiego krajobrazu: starych świątków ludo-

W roli Szewcowej: Bogdana Majda (w środku) 

Inscem.izaClja jeleniogór~ka „C zaru,jącej -szewcowej", 1954 ""· 
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wy.eh, jarmareznego zgiełku, ;polichromii wiejskich kościołów, nocy anda 
luzyjskich - wypełniają wiersze Lorki z Romancero gitano. T.rrz.y utwory 
- o św. Michale, św. Rafale i św. Gabrielu - to tTZy wS{Pa·niale metafory 
poetyckie, obrazu:jące Koirdobę, Sewillę i Grenadę. Symbolika !religijna 
traktowana jest itu w !S,pO:sób tak pełen zmysłowej ek~presji i ironii (typo
wej -d l'<l lak kiego widzenia \l)ll'zedmiotów kultu przez lud), że bigoteria ·cha
rakterystyczna dla narodów romańskiego południ~a nabiera cech niemal 
bluźnierczych. Każda zwirot~a ty;ch :zmakomity.c;h utworów to mała trage
dia - zbudowana oz olśniewających, konkTetnych obrazów, które przema
wiają bezipoś:r.ednio do ludowego widza. Temat honoru i nieodwracalności 
losu - to tradycyjny temat literatm.·y his :z;pańskiej, któremu byli wierni 
Cervantes, Lope d e Vega , Tirso de Molina, Alar-con, Gongora i Ca1deron, 
Miguel de Unamuno i Valle Inclana. Jest mu też wierny Garcia Lorca. 
śmioerć jest wszechobecna w jego utworach: poświęca jej swoje najpięk
niejsze romarnce cygańskie : Romarncę luna'tyc~ną, Zwadę, śmierć z mi
łości , El Emp1a!1ado. Ten 1pesymizm wy nika nie tylko z tradycji literatury 
hiszpańsk iej - to ta1kże odbicie sytuacji ludu hisz,pańskiego w latach mię
dzywo}ennej dyktatury Primo de Rivery. 

8 

Ga<rcia Lorca napisał dla teatru około 10 sztuk, nie licząc cyklu krótkich 
sztuk dla teatru lalek (.ro.i. Retabil.lo de don Cristobal, gnaną w czasie 
wojny domowoej w Walencji i Madryde). Pierwszą z nich jest dramat po
święcony młodej andaluzyjce, Marianie lPinedzie, która wybraba szafot 
zamiast zdradzić !l'ewolucjonistów w czasie rewolucji liberal1nej w 1831 II" . 

wymieTzonej przeciwko rojalistom. Jest to jedyny społec:z.ny !dramat Gar
cii Lord. Mariana Pineda wystawiona została 1przez aktarkę Małgorzatę 
Xiurgu w 1927 r . w Madrycie, istając się wielką manifestacją polityczną 
sił demokratycznych Hiszpani przeciwko dyktaturze. 
Wśród innych sztuk Czarująca szewcowa (1930), Knw<LWe godv (1933) , 

Yerma (1934), Panna Rosita czyli nwwa kwiatów {1933), Dom Bernardy 
Alba (1935) i dotąd nie wystawione w Euro,pie Niech tak prz<ejdzie pięć !at 
i El. publi.co -zbiegły się Już z okresem Republiki Hiszpańsk.iej. Garcia 
Lor.ca odnowił w nich teatr hiiszpański ,przenoszą·c ·tematykę utworów 
w :życie ludu i poświęcając ją wierzeniom, oby.czajom i •tradycji ludowej. 
Tragic2me motywy: nieodwriacalności losu łudzkiego, he.nam jako siły 
zniszczenia, rnamiętności prowadzącej do 7lbrodni-rz.ostały rprzez poetę 

udramatyzowane i w:z.bogacone iprzez romance i !Pieśni. Powstał w ten spo
sób nowy gailllllek dJramaty.c:zmy, ,przY1Pominarjący :rapsody ka.stylskie i na
zwa:ny „romancą dmmatyezną". 
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Bohaterami dramatów Gard.i Lorci są zazwyczaj kobiety: Maria.na Pi
neda, Yerma, kobiety z Panny Rosity czy Domu Bernardy Alba - to W-a
giczne obyczajowe i :wSiPaniałe wizerunki 1psychologkzne. 

Czarująca szewcowa jest jedyną .komedią w twórczości Garcii Lo:rlci. 
Ten uroczy moralitet ludowy o swarliwej i pebnej temperamentu Hiszpan
ce, która wialczy o honor iswego domu i o •prawo do marzeń-nawiązuje do 
najpiękniejszych 'tradycji •dramatu hiszpańskiego. Ileż tu znakomicie IPOd
patrzonych cech typowych d1a ludu Al1!da1uzji, i'le mądrości ludowej? 
W Czarującej szewcowej Garcia Lorca łamiąc utarte konwencje drama
tyczme 1nie lęka się WrProwadzić między sceny fiarsowe, elementów naj
czystszej i naJpię'kniejszej ,poerz.ji; operuje po mistrzowsku sk!rótem IPSY
chologicznym i sytuacyjnym, w kilku słowach lub w na pół groteskowej 
sytuacji określając niezawodnie charakter postaci i rolę, którą ma ona 
spełnić w sztuce. Ta celność charakterystyki i ogromne możliwości .kolo
irystyczine stały się podstawą pie1rwszej 1niS'cenizacji Czarującej szewcowej 

w Pols.ee., 'którą znakomicie opracował Tadeusz Kantor w Teatrze im. Wy
<Spiańskiego w Katowicach. Była to Czarująca szewcowa widziana oczami 
plastylm, skomponowana z ruchu aktora, barw, światła, na niemal pustej, 
umownej scenie, w ostrym, czasem dość drastycznym rysunku psycholo
gicznym. Oczywiście można zobaczyć inaczej Czarującą szewcową niż ją 
widział Tadeusz Ka,ntor w swym 1pięknym eksperymentalnym spektaklu. 
!llJScenizacja ·nasza pragnie IPOdk,reślić poetyckość u tworu i jego ludowy 
chall"akter. Stąd rozbudow1anie wątku Autora, !który „prowadzić" będzie 
akcję sztuki jako jej komentator i ll"eżyser - nie tylko w prologu - stąd 

także wprowadzenie do tekstu sztuki pięlmych piosenek Garcii Lorci z in
nych utworów, tam gdzie to może !być uzas,adnione psychologicznie i sy
tuacyjnie. Oryginalne motywy muzyki hiszpańskiej, na który·ch opiera się 
opracowanie muzyczne utworu - powilliny podkreślić założeni1a insceniza
tcra i zwrócić uwagę na ·niezwykłą z:bi·eżność ,poezji i muzyki w twórczości 
Garcii Lorci, .przypomina;jącą cd!egłe dzieje dramatu i ·niezwykle cha
rakterystyczną d1a j.ego zamiłowań i poezji. Możliwości takiego potrakto
wania sztuki tkwiły w samym tekście Garcii Lorci. Czy inscenizacji na
szej uda się przekazać ,pogodną mądrość komedii i w:szystkie piękności 
poetyki Fedeirica Garcii Lorci? Na to ,pytanie może odpowiedzieć tylko 
widz. 
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Piosenka 
o czterech mulnikach 
z czterech mulników, mamo, 

u wodopoju, 

ten smagly i wysoki 

mi ser.ce' odjął. 

Z czterech mulników, mamo, 

na brzegu rzeki, 

ten smagły i wysoki 

chce mojej ręki. 

Czemu po żagiew b~egniesz 

u;zdluż wiejskiej drogi, 

gdy w tu."Ojej twa·rzy płonie 

rumieńca ogień. 

Zorongo 
(Taniec andaluzyjski)_ 

Kiedyś byl mym narzeczonym 

bialą u.iosną w zeszłym roku, 

jak srebrzyste łkanie grał rri-i 

tętent twego konia kopyt. 

Nic nie znaczą dla mnie ku,iaty 

ani księżyc - próżny talerz, 

tu..-e ramiona są mi światem, 

kiedy nocą mnie ogarniesz. 

HENRYK ABBE„ 

EWA BROK-BRZESKA 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

"CZAR UJĄCA SZEWCOWA" 

Autcxr 

Szewc 

Szewcowa . 

Chłopczyk . 

(LA ZAPATERA PRODIGIOSA) 

Komedia w 2 aktach 

Przekład: JULIUSZ CHODACKI 

MARIAN NOW AK 

HENRYK ABBE 

OSOBY: 

Sąsiadka w. straju czerwonym 

Sąsiadka w stroju czarnym 

EWA BROK-BRZESKA 
Sąsiadka w stroju różowym 

* * * 
Alkad LEON NIEMCZYK Sąsiadka w st.Toju żółtym . 

Don Drozdil1o SŁAWOMffi MATCZAK Pasterz . 

Kawaler przeyasamy barwnym pasem A<LEKSANDER BENCZAK 
Inspicjent 

Kawaler w kapeluszu BRUNON BUKOWSKI 

Kobiety, mężczyźni - słuchacze PWST w Łodzi 

.WIESŁAWA GROCHOWSKA 

.NATALIA SZYMAŃ,SKA 

. ZOFIA KALIŃSKA 

. HILDA SKRZYDLOWS'.KA 

.STEFAN HEINE 

. WA CŁA W NOW AKOWSKI 

Lnscenizacj.a i reżyseria: IRENA ŁAIDOSIÓWNA 

Kierownik literacki: APOLONIUSZ ZAWILSKI 

Scenografia: ZDZISŁAW TOPOLSKI 

Muzyka: WITOLD LUTOSŁAWSKI 

Wspó~praca z reżyserem: SŁAWOMIR MATCZAK tl Kierownictwo muzyczne: 

Choreografia: Prof. JlJNINA MIECZYŃSKA 

Przy egzern!)larzu: ~TEF AN HEINE 

Przedstawienie .prowa>dzi : WACLA W NOW AKOWSKI 

Premiera: 5 lipca '1958 r. 

BOHDAN PAWŁOWSKI 



LEON NIEMCZYK 

SŁAWOMIR MATCZAK 
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Pieśń pasterza 
Czemu sypiasz sam, pasteri.rn? 
Czemu sypiasz sam, pastenzu? 
Na posłaniu z miękkiej 'IL"ełny 
spałbyś pewnie lepiej ze mną. (bis) 

Twe posłanie - kamień ciemny, 
pasterzu. 

Twa koszula skrzy się szronem, 
pasterzu. 

Obok ciebie szuwar ciemny, 
noc i trzciny- twoim łożem. 

Mają ci:ernie czarne dęby, 
pasterzu. 

We śnie nocą strizeż się cierni, 
pa·sterzu. 

Ty nie słyszysz głosów innych, 
jak szept u,-ody wśród kamieni, 

pasterzu, pasterzu. 
Czy kochają ciebie góry, 

pasterzu, 
góry pełne gorzkiej mięty? 
Czy się boisz czarnej nocy? 
Tylko krwków pełny.eh cierni. 

Ballada o rymarzu 
Obok Cordoby, w pięknym kraju, 
w p!eand.rou;ym białym gaju, 
w maleńknej chatce - tak mówiono -
żył stary rybak z młodą żoną. 

Ona kłótliwa, rozzłoszczona, 
on mi!czq,c cierpi .z ta.ką żoną. 
Dwadzieścia wiosen liczy ona, 
a on pięćdziesiąt skoiiczył pono. 

Ona do kłótni .zawsze skora, 
zda się, za chwiię już go połknie, 
a on pracuje do u,"ieczora 
przy swym warsztaciie - tuż przy oknie. 

Włosy jej lśnią jak złoto płynne, 
a postać smukła, zwinna, mloda, 
cia-lo różowe i dziecinne, 
przejrzyste jak źródlana woda. 

Wiosną gdy zrzuci suknię białą 
i w księżycowym świetle tańczy, 
to tak jej cudnie pachnie ciała, 
jak świeże kwiaty pomarańczy. 

Usta pąsowe i gorące - -
Szukajcie dobrze w całym świecie. 
Szukajcie nawet lat tysiące: 
piękniejszej nad nią n i e znaidziecie. 

BRUNON BUKOWSKI 



HILDA SKRZYDŁOWSKA 
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ZOFIA KALI~SKA 

ZDZISŁAW TOPOLSKI 
Scenograf 

Romanca 
o policji hiszpańskiej 

(fragment) 

Czarne, czarne są ich konie 

i podkoicy mają czarne. 

Ich szerokie peleryny 

plami olej i atrament. 

Mają czaszki ołowiane, 

płakać łzami więc nie mogą, 

dusze ich lakierowane. 

Wyszli. Idą, idą drogą. 

Są posępni i garbaci, 

dokąd przyjdą - ciszę sieją. 

Ciszę z gumy, ciszę z cieni 

i strach miałki bez nadziei. 

A przychodzą - gdy przYjść zechcą -

i chowają w twardych czaszkach 

astronomię pól;tajemną 

pistoletów skrytych w fałdach. 

BOHDAN PAWŁOWSKI 
Kierownik muzyczny 

Jak zginął Garcia Lorca 
Smierć Garcii Lorci odbiła .się głośnym echem w <Całym świecie kultu

ralnym. Znana jest depesza G. Wellsa, wysłana do gen. Fnaneo zaTaz po 
zabójtStwie poety, w 'któTej oskaTża reżim dyktatora o likwidację ludzi 
·nauki i sztulki. Zagadnienie to eo pewien czas :wra·ca na łamy prasy świa
towej. 
Sprawę śmierd Garcii Lorci porusza kores,pondent włoskiego dwuty

godnika „n Dramma" (1950), Lorenzo Gigli z Granady, który ,podaje auten
tyczny opis śmie:rci znakomitego poety i -naświetla jej przycryny. Jego ['e
lacja pochqdzi z ust przyjaciela Lord Juana Roellasa . 

„Federieo LOTca - pisze Lorenzo Gigli w artykule z,atytułowanym 

„Opłakiwanie poety" -mi;al _W['ogów. Byli to ludzie, którzy .czuli się oso
biście oba.'.aiieni jego poezją . W czerwcu 1936 r. Garcia Lorca musiał sta
wić się w sądzie w Madrycie na skutek skargi, Winiesionej przez oficera 
straży miejskiej, który rzekomo miał wykiryć intencję ubliżen ia jego sta
nowisku i ramdze w wiersz,ach, przedstawiających antagonizm Cyganów 
i st.rażni'ków. Skarga ta odnosiła się specjalnie do epizodu „Poema .del 
Cante jo!lido", gdzie występuje postać pułkownika straży miejskiej. 

Przyjaciel ów- pisze dalej Gig>li - opowiadał: „Wraz z kilkoma przy
jaciółmi pojechaliśmy ·z Federikiem .do Madrytu i byliśmy świadkami roz
prawy. Federico był olśniewający i nie •trudno przyszło mu wykazać, że 
ów epizod nie 2awierał żadny.ch obelżywy.eh aluzji. Sąd uwolnił Federica, 
a „antylirryiczny" milkjant, kt&ry wziął idosłow1nie śmiałe metafory tekstu 
poetyckiego, o.dszedl z nosem na kwintę. Warto zaznaczyć, :ż:e chodziło tu 
o skairgę barozo spó:bnioną, gdyż wiersz znany był od kilku lat. Powstało 
podej!I'zenie, że oficer 'ten zo;stał namówiony do wytoczenia procesu przez 
osoby, poinformowane o przygotowywanym .p:rzeciwko poecie spisku. 
18 lLpoa opanowali Granadę falangiści. Zaczęły się łapanki ludzi, który.eh 
nazwiska widniały na czarnej liście. Garda Lorca uwiadomiony, że go 
szuka'j ą, uk:r,Y'ł się na wsi w willi swego przyjaciela, Manuela de Falla, 
!Słyn1nego kompozytora. Po kilku dini1ach - w nadziei, że schroni się w bez
pieczniejszym jeszcze miej scu - przem1ósł ·się Gar-cia Lor•ca <lo domu bar
dzo mu oddanego ,poety, Luisa Rosałesa. Luis należał do falangistów: jego 
zapatrywania !skrajnie 1prawicowe były wszystkim dobrze 2mane, nie 
można jednak powątpiewać o ,jego chęci ocalenia tego, którego uważał za 
iswojego milS'trza. Ale właśnie owego dnia Luis Rosales wysłany został 
w m isji .poza miasto: oczywiście nie był to przypadek. Tego samego 
w ieczoru otoczono dom Luisa, Federica Garcię aresztowano. Trzy dni 
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tirzymaino go w więzieniu. Trzeciego c:Fnia pod wieczór J<jawił się lnwa:dran 
milicji, wzmocniony falangistami. Z·aibrali Fededica n.a ,przedmieście i za
bili wystrzałem w skroń. Stalo się t.o w dwa tygodnie .po wejściu falan
gistów do Granady, pod koniec lipca 1936 roku. Zwłoki Federica [pogrze
baino ma ornym polu. Miej&ee to zost•ało ·zaznaezane na dzień wsk:raeszenia 
i jego samego i jego iPoezji". 

Istnieje ll"Ówmież inna wersja śmierci ;poety, przenosząca tdiatę jego za
stirzel€'Ili>a na 19 sierpnia 19316 r. Twórcą tej wersji jest Jean-Louiis Schon
berg, który pragnie głów.nie ·dowieść, że zamordowanie Gall"cii La.rei nie 
nastąpiło z motywów iPOlityczmych, ale było wynikiem zemsty osobistej. 
Fragmenty książki Schonberga na ten temat drukował tygodnik francuski 
„Figaro Litteraire". 

Lecz nie to jest istotne w tej chwili. F0ktem jest, że Garda Lorca zgi
nął .podobnie jak bohaterowie Jego dramatów, jak w ogóle ginęli bohate
rowie hils2ipańskiego ludu. I jego śmierć 111ależy niejako organic:mie do ca
łej jego twórczości. Chodzi o to, że obecnie w Hiszpanii Frankistowskiej 
z -chwilą włączenia twórczości Garcii Lorci w nurt uznanej literatUll"y hisz
pańskiej czyni się usiłne próby zrzucenia odpowi.edz:ialności za jego śmierć 
z ·czynników oficjalnych, a położenie jej na karb przypadkowości i zamie
szania, wł•aściwych dla okresów walki o władzę. 

Z ostatniej chwili 

W dniu 29 maja br. zmarł w wieku 76 lat wielki poeta hiszpaooki Juain 

Ramon Jimenez, który wywarł znaczny wpływ na kształtowanie się kunsz

tu •poety•ckiego Federica Ga:rcii Lorki. Pras1a literacka na całym świecie 

pośtv.ięca wiele serdecznych słów jego pamięci. Zmarł on na dobrowolnym 

wygnaniu, w Porto Rico, z da1a od -swej ukochanej Andaluzji. Od przeszło 

dwudziestu lat nie oglądał zi·emi ojczyste(i, chociaż jego poezja pozostała 

z inią związana na zav.-sze. 

Juan Jimenez należał do tego wielkiego pokolenia 1poetów, które doko

nało rprzełomu w literaturze his2iPańskiej. Dla młods.zych poetów, wś.ród 

których znajdował się także Gaircia Lorca, Juan Jime·nez był niestrudzo

.nym przewodnikiem na trudnej drodze odnowy poety•okiej. Najwybitniej

sze utwory Jimeineza uka:imły ,się w okresie międzywojennym w tomach 

„Wieczność", „Druga antologia •poety.eka", a przede wszystkim „Kamień 

i niebo". W roku 1956 poeta otrzymał nagrodę Nobla. 

W czym się wyraził wpływ J imeneza na Lo.rikę? 

Pod wpływem postulatów poetyckich Juana Jlmeneza Garcia Lot·ca .dą

żył do <Ciągłego pogłębiania swokh utworów, oczyiszczania ich od anegdoty 

oraz do przemiany w jak naticzystsze tworzywo liryczme Skutkiem tej 

.postawy był Lor·ca baIDdzo ko:ytyceznie nastawiony wobec własnych osiąg

nięć i z inia.jw.iększą 'niechęcią godził się na rpublikowanie swoich wierszy, 

.poematów, :romanc i utwcxrów dnamatyc:zmy.ch. 
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A tymczasem Zapatera 
Podarunki wkoło zbiera 
I sukienki batystowe, 
I chuste.czki koronkowe . 

Senor Alkad wzdycha do niej, 
Don Drozdillo za nią goni. 
Zapatera moja mila, 
Jakżeś imię swe zhańbi.la! 

BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU 

„WIELE HAŁASU O NIC" 

Scena zbiorowa z III aktu 

Scena z IV aktu 
M. Szonert (Benedykt), R. Kamińska (Urs';mla), Z. Kalińska (Hero), 

S. Błasińska (Beatrycze) , T. Kuźmiński (Leonato), M . Nou,'ak (Mnich) 



„ACHILLES I PANNY" 

Wlodzimterz Kwaskowski (Likomedes) i Zbigniew Koczanowicz (Odys) 
Scena z ~ aktu 

„ACHILLES I PANNY" 

Scena z I aktu 
W. Ostrowska (Maja), E. Brok-Brzeska (Alfa), K. Ziembiński (Achilles), 

H. Pawrou;icz (Beta), R. Kamińska (Mirra) i T. Wa.tras (Deidamia) 

„WALKA KOBIET" 

Scena z II aktu 
S. M alatynsk i (Ba ron Montrichard) i H. Skrzydłowska (Hrabina d'Autreval) 



BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU 

A. M. SWINARSKI 

ACHILLES I PANNY 
komedia pozornie cynicma 

w 3 alktaoh 

W. SZEKSPIR 

WIELE HAŁASU O NIC 
komedia 

w 5 a1kltach (3 odsłonach) 

EUGENIUSZ SCRIBE 

WALKA KOBIET 
Komedia w 3 aktach 

(impreza objazdowa Teatru) 

w PRZYGOTOWANIU: 

F. GOODRICH i A. HACKETT 

PAMIĘTNIK ANNY FRANK 
Reż)"Seria: '2Jbigniew Koczanowicz Scenografia: Ant oni Bystroń 

KONSTANTY KRUMŁOWSKI 

KROLOWA PRZEDMIEŚCIA 
według inscenizacji Leona Schillera 

KIEROWNICY DZIAŁOW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKO RA 
CZESŁAW ZASEMPA 
JÓZEF MARLICKI 
WALDEMAR KOBIERSKI 

Kostiumy: 

MARIAN JÓŻWICKI 

Charakteryzacja: 

HELENA ROGIŃSKA 

Brygadierzy Sceny: . 
STEFAN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
.ŻURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kier. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Sekretariatu: 

IRENA MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISŁAW GAWAŁKIEViICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obro11ców Stalingradu 21, 

tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powswchncgo 
i Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8 - 16 

i od 18-20. 

Kasa Teatru Powszechnego czynna przez cały tydzień od godz. 10 - 13 
I od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach przedstawień od godz. 
10 -13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

Przedsprzedaż biletów w ,Orbisie'' Łódź, ul. Piotrkowska 65, tel. 321-03. 



Cena zł 2,50 

ZE ZBIO RÓW 
A-~~Jo.. il~*t\42,~ 

Zn'd Gr9i. RSW „Fra : a" -Łódi„ Żwirki 17. Z . 1934. N. 6000. VI . 58. M-B. 


