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FEDERICO GARCIA LORCA 

O teatrze 

Teatr jest jednym z najwydatniejszych najpożyt.ecz-

niejszych środków, by jakiś kraj podnieść, jCIJk też jest ba
rometrem, wskazującym jego wielkość i jego upadek. Wraż
liwy i we wszystkich swych rodzajach dobrze ustawiony 
teatr może w kilka lat zmienić wrażliwość narodu; zanie
chlujony teatr, w którym kopyta zastępują skrzydła, mo,że 

caly naró'a zaniechluić i uśpić. 

Teatr jest szkolą płaczu i śmiechu, jak też wolną try
bnną, na której ludzie mogą stare lub błędne nauki moralne 
wyraźnie ukazywać i na żywych przykla.dach objaśniać ·u>ie

czne prawa ludzkiego serca i uczucia. 
Naród, który teatru swego nie wspomaga i go nie popier:z., 

]est, jeżeli nie umarły, to śmiertelnie chory; tak też i teatr, 
który nie wyczuwa społecznego pulsu, pulsu historii, dramci
tu jej ludzi, nie fałszowanej sw0istości jej krajobrazu i jej 
ducha ·1.v-raz z uśmiechem i łzami: ta·ki tea.tr nie ma prawa 
n:izywać się teatrem, ale ·winien zwać się salą gry, aluo 
miejscem, gdzie czyni się rzeczy obrzydliwe, które mienią 

się rozrywką. 

(Z PRZEMOWIEN) 

Najważniejsze daty 
z życia 1 twórczości F. G. Lorci 

1 3 g 9 

Dnia 5 czerwca urodził się we wsi Fuentevaqueros pod 
Granadą Federico Garcia Lorca. Był synem zamożnego 

chłopa. 

1 9 1 (l 

Lorca uczy się w Granadzie. Dzieciństwo i młodość p oC'ty 
związane są z Granadą - jednym z najpiękniejszych miast 
hiszpańskich. Wcześnie ujawnia Lorca zdolności poety~kie 

muzyczne oraz zainteresowanie malarstwem i teatr~m 

1 3 1 B 

W Granadzie ukazuje się pierwsza książka Lorki „Wn.że
nia i pejzaże" - notatnik z podróży po r.Iiszpanii. 

1 9 1 9 

Ukończywszy wydział prawny uniwersytetu granadzkie
go Lorca przenosi się do 1Madrytu. Tam spotyka się z no
wymi prądami artystycznymi ,i literackimi. 

1 9 2 1 

Debiut poe tycki Lorki w Madryd e: pierwszy zbiór r<osi 
tytuł „Księga wierszy". 

1924-1928 

Lorca dojrzewa artystycznite .i uzyskuje znaczny rozg!o> 
j?.ko poeta liryczny. W tym okresie powstają jego najlers~c 
utwory zebrane w tomie „Romance c)"gańskie". 
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1 9 2 7 

W Barcelonie urządzono wystawę rysunków autora „Cza
rującej szewcowej" z inicjatywy przy jaciół. Trupa znako
m .i.tej aktorki Margarity Xirgu wystawia „Marianę P·inedę " 

(sztuka z czasów powstania liberałów w roku 1831 przec'.w 
terrorowi monarchH) w oprawie scenograficznej bliskiego. 
przyjaciela Lorki , głośnego dziś hiszpańskiego malarza -
n 01 drealisty Salvadore D ali. 

1 9 2 9 

Lorca uda je się do Stanów Zjednoczonych zwiedzając r t'W 
nież Kanadę i Kubę. Powstaje tam zbiór nowych wierszy 
,J"oe ta w Nowym Yor.ku" . 

1 9 3 o 

Po rocznym pobycie za ·granicą Lorca wraca do Hiszrpanii , 
gdzie wkrótce zostaje proklamowana Republika. W porczu
m ieniu z rządem republikańskim Lorca tworzy objazdowy 
t rn tr ·studencki „La Barraca", który ze sztukami wielkich 
dramaturgów hiszpańskich („Owcze źródło" Lope de Vegi) 
cl0ciera do odległych zakątków prowincjonalnych. Lorca p:
sze „Czarującą szewcową" wystawioną przez madrycki 
„Tea tra Espagnol" z Ma·rgaritą Xirgu w roli tytułowe j . 

1 9 3 3 

Premi era nowego dramatu Lorki „Krwawe gody" spotyka 
się w .Madrycie z entuzjastycznym przyjęciem. Lorca zosta.i e 
zaproszony ·do rgentyny i Urugwaju. 

1 9 3 4 

Poeta wraca do Granady i tam przygotowuje nowy cykl 
wierszy „Dy.wan Tamarit", nawiązujący do poezji h;sz
pańskiej XVI w . i klasycznej poezji arabskiej . Jednocześ
nie pisze dramat „Yerma" („Bezpłodna"). 
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1 9 3 5 

Powstaje nowy utwór dramatyczny Lorki „Panna Ro<da 
czyH mowa kwiatów" wystawiony we wrześniu .w Barcelo
nie - znowu z Margaritą Q{irgu. 

1 9 3 6 

Rok ten zastaje Lorkę u szczytu sławy i pełni sił twór
czych. Wybucha wojna domowa. Lorca chroni się w Grana
dzie u jednego z przyjaciół. Wydany w ;ręce faszystowsk1<.~ 

żandarmerii 6 sierpnia zostaje rozstrzelany :przez frankistów 
i pochowany we wspólnym grobie w okolicach Granady. 
Zbrodnfa ta wywołała ogromne poruszenie na całym św,ie

cie, a wiersze Federica Garcia Lorki nabrały po śmie:c i 

poety siły rewolucyjnej, stały się ulubionymi utworami 
żołnierzy ~ublikańskich i wszystkich Hiszi>~inów walc z11 -
cych o wolność swojej o~zyzny. 
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Feder:co Garcia L orca z Salvadorem Dali 
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STEFANIA CIESIELSRA-BORKOWSKA 

Federico Garcia Lorca 
1 jego „Czarująca szewcowa" 

Federico Garcia*) Lorca posiada w swej twórczości bogatej 
a tragicznie przerwanej w momencie najwyższego rozkwitu 
niewiele utworów tak skończonych pod względem komp0-
Z)cji, a tak pełnych optymizmu jak Czarująca Szewcowa. 

Jedyny bowiem jego polityczno-rewolucyjny dramat i"1a

riuna Pineda (1924), otaczany zawsze pietyzmem przez postę
powych Hiszpanów i do dzisiaj grywany w Paryżu (np. w 
Theatre ·des Champs Elysees w r. 1957) to utwór blady i po
zbawiony akcji. I poetycki miraż życia w schyłku XIX-gJ 
wieku, który nastrojem przypomina Sad wiśniowy Czecho
·.va, komedia romantyczna Panna Rosita czyli Mowa kwia

tów (1934), kończy się bolesną nutą samotnoś-ci człowieka 

! powolnego konania. A znów trzy ostatnie dramaty Lorki 
beznadziejnie smutno malujące t r a g e d i ę k o b ·i e t v 
Krwawe gody (Bddas de sangre 1933), Yerma (Bezpłodna 

1934) iDom Bernardy Alba (La casa de Bernarda Atba 

1935), dramaty, w których występuje silnie społeczna poc:
stawa autora, są znamiennym etapem jego rozwoju, alP nie 
dają rozwiązania śmiało postawionych zagadnień. 

Żywy, bujny, dynamiczny, wszechstronnie utalentowar..v 
Federico Garcia Lorea - muzyk, poeta, rysownik i drama
topisarz jest jednym z ogniw łańcucha św!etn.ych twórców, 
dągnącego się od wieku XVI-go, zwłaszcza od Lopego de 
Vega, wskrzesiciela tradycji ludowej w sztuce. Łącząc hu
manizm z folklorem andaluzyjskim, Lorca nawiązuje do 
wielkiej przeszłości teatru hiszpańsk•iego. 

Urodzony w r. 1899 w Fuentevaqueros pod Granadą by l 
synem nauczycielki i zamożne•go wieśniaka. Rodzi!'.'e dali mu 
s łoneczne dzieciństwo •i staranne oraz wielostronne wy
kształcenie. Studiując ~v Granadzie filozofię, literaturę 
i prawo, spędza Lorca od r. 1919 zimy w Madrycie. Tam 

•) czyt. Garsija Le>:-ka. 
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;,.bli.ża się do malarzy i literatów, bierze udział w zebraniai:h 
artystów '\V Cafe de! .Prado tzw. ter.tu:lias . Z tego czasu da
tuje się jego przyjaźń z malarzem Salvadorem Dali i kryty
kiem Guillermo de Torre. 

Pisząc poezje ulega przejściowym .wpływom modern!w:u 
francuskiego, ultraizmu (od czasopisma Vitra w Sewilli) 
; surrealizmu. Ale naloty obce swej psychice szybko odrzuca 
i nawraca świadomie do praźródła poezji hiszpańskiej, do 
rnmancy. Owocem pierwszych ·..vzlotów poetyckich jest wy
dany w r. 1920 tomik Libro de poemas. Jest to poezja oso
bista i kosmiczna, w której przewija się cała przyroda h'~z· 
pańska w kontakcie z człowiekiem, któremu uświad3rr.ia 

kgo żywiołowe uczucia. SzC'zytowym osiągnięciem po<:zji 
Lorki jest pisany między r. 1924 a 1927, a wydany w r. 1928 
- zbiór romanc cygańskich Romancero gitano•), gdzie cy
.gan, - nie ten dekoracyjny - ~ecz prawdziwy, znany Lrrce 
z autopsji odgrywa główną rolę. Po ogłoszeniu republiki 
(l!i31) organizuje Lorca z grupą młodych er:tuzjastów. prze
ważnrle studentów, wędrowny teatr La Barraca, który staje 
się wykładnikiem ideologii republikańskiej. Dociera z nim 
dti zapadłych wiosek kraju, wystawiając kfasyczny reper
tuar hiszpański. IPomimo eiążącej wówczas nad Hiszpanią 
kir.ski, występom tym towarzyszy radość i wesele. Pomy
słowość trupy jest niezrównana: jakże wielkie wrażPni.e 

z::obi!o np. Owcze Zródlo (Fuenteovejuna) Lopego de Vega 
wystawione w autentycznej wsi FuenteoveJuna ! 

Dwukrotna :podróż do Ameryki w r. 1929 i 1933 przyspiE:
szyła dojrzałość duchową Lorki. Przez porównanie ze Ś'.'.ria

tem zmaterializowanej Ameryki odkrył on przyczyny in
telektualne i społecme zastoju w Hiszpanii: prymitywizm, 
bieda, zabobon, zacofanie kobiet - mimo że w historii i kul
turze umysłowej kob'ieta hiszpańska mądra, uczona odegra
ła większą rolę niż wszędzie 'indi;iej. Pod wpływem tych 
.b0dżcórw zewnętrznych Lorca, który jest zjawiskiem w cakj 
pełn.i poetyckim, przechodzi świadomie do prozy i teatru, 
dającego mu większe możliwości oddziaływania społecznego. 

Ale z początkiem wojny domowej w Hiszpanii roku 1936 
ginie ·Lorca z ręki skrytobójczej w tajemniczych okołiczno:\
ciach, osnuty wkrótce mgłą legendy „niby kwiat który ~la
mano w peln'i rozkwitu" - jak mówi jeden z krytykuw. 

') czyt. chitano. 

IO 

Teatr Lorki, noszący słusznie miano „wiejskiego" przed
~;tawia małych ludzi zamkniętyt·h w skromnych domkach 
lub bogatych chłopów czy małomieszczan, uwięzionych na 
wieki w ponurych s'iedz1bach rodzinn.ych przez wrogie siły 
na.tury, a Taczej ich wykładniki w postaci niepokonalnych 
zabobonów i ambicji. Z melodramatu tradycji romantyczrej 
zachowuje Lorca od r. 1930 trzy zasadnrlcze rysy, które po
zostaną odtąd podstawą jego teatru: prymat bohaterki -
kobiety, temat m'iłości niezaspokojonej „jałowej" i motyw 
·rew1ndykacji wolności. Zagadnieni·e głębsze jego sztuk 
„wiejskich" nie dotyczy jednak małomieszczan czy chłopów. 
jest ogólniejsze. Jest to c:ITamat in.dywiduum, pełnego tem
peramentu i dobrej woli, a rzuconego na pastwę prymity •N
::iEj grupy społecznej, jaką jest miasteczko czy wieś, gd.z.ie 
sąd zbiorowy jest naj.pierw pomrukiem, który z czasem roś
nie, pot~żnieje i staje się dziką, okrutną opinią pubHcz~1ą, 

wpływającą mocno na zachowanie i los protagonistów. Są 
to owi „otros" (in:ni), bezimienni, któryc.a :się nie widzi, 
c~1ór „złych języków" (m{lllas lenguas), kumów i kumos~!:!k, 
co rpyskują o bliźnich w pralni, na ulicy, na klepisku i w 
kawiarni. Ta pubHczn.ość, m;ieszkańcy wioski, istna mena
żeria typów, jest również osobą główną w Czarującej sze!_.V
cowej. :Dba o plotki tłumu biedny szewc, w końcu i urocza, 
przedziwna szewcowa. Ale późniejsze sztuki Lorki kończą 
się tragicznie - tu, sprawy biorą szczęśliwy obrót. 

Lorca wprowadza nas do waTsztatu skromnego wiejsk;ego 
r~emieślnika (co jest pewnego rodzaju prawdą historyczną, 
oo taki szewc żył podobno w Fuentevaqueros), warsztatu 
zmienionego potem w improwizowany kabaret. W domu tym 
mieszkają od ·niedawna we wspólnocie małżeńskiej ludzie 
:11e dobrani wiekiem: ona ma lat 18, on 53. Swarliwc,ść 
! zalotność młodej żony zmusza starego męża <Io opuszczc
niia domu. Dokoła niej uwijają się teraz wielbiciele, sprz.y
sięga się na nią cała wieś, namawiając do zdrady. Ale ona, 
marząca dawniej o innym życiu, gdy mąż znika, zaczyna go 
ideaHzować, zabiera się do pracy •i pozostaje mu wi·erna. 
Po pewnym czasie mąż wraca w przebraniu („disfraz" -
ulubiony motyw komedii hiszpańskiej) .w chwili, gdy prze
di;iwna szewcowa gotuje się do ostatecznej rozprawy z całą 
gromacfą. Mąż daje się poznać, a ona wita go z radością, 
wiedząc, że odtąd razem będą 'bronili h o n o r u domu. 
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We wczesnym dvieciństwie 'dostał Lorca od rodziców te
atrzyk kukiełek. Ta .zabawka, która wywalała wielką rad( ść 
dziecka, zaważyła na jego przyszłej twórczości. Istotę teatru 
identyfiku je on. nieraz z czystą fantasmagorią, budując bar-
dzo po hisZJpańsku świat iluzji, feerii, cudu. 

Elementy kuk<iełkowe występują bardzo silnie w Czaru

jącej szewcowej. Szczególnie „marionebkowy" jest prolog. 
w którym autor (osobiście) proklamuje zmianę stosun\ru 
twórcy do publicZJności, wyjaśnia, że porzucił tematy cu
downe i święte, a wolał wybrać temat ludowy i prosty do
tyczą'Cy „szewczykowej" (zapaterita), która okaże się „kob;f'-
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tą szczerozłotą", choć na pozór gwałtowna czy cierpka. Px1-

czas gdy autor wywodzi przed publicznością swoje poglądy 
na teatr iluzji i poezji, aktorzy Czarującej szeu;cowej nie
cierpliwią się w kulisach i każą mu kończyć. 
Czarująca szewcowa, którą Lorca zaczął pi sać w Nowym 

Yorku, a największa współczesna aktorka hiszpańska Mar
garita Xirgil wystawiła w Madrycie w r. 1930, ma pod tytuł 

f a r s a. Tymczasem jest to ra·czej komedia obyczajo\\a. 
w której L o,rca po raz. pierwszy sięgnął do bogatej dziedzin.y 
his zpańskiej tradycji ludzkiej i ludowej, przedstawiając 

;ednostkę bezbronną ·wcbec wrogiej grom ady, w której je
dy nie dziecko sądzi szczerz2 ·i bezstronnie i mówi ,prawdę. 
Jednostkę, która w końcu własną postawa pełną proswty 
i bezpośredniości, niespaczonej formułami towarzyskimi -
zwycięża i otrzymuje zadośćuczynienie. Stąd wydżw i~k 

optymistyczny tej „farsy gwałtownej" (Fa-rsa violenta). któ 
ra bawiąc treścią pozorrtie błahą, wiążąc czarem akcji i sł o

'Va, równocześnie r ozwija głębok'ie zagadn·ienie . 
Dynami=, świeżość i wesołość, żywy lekki dialog Czarn

Jącej szewcowej przyz.pominają Moliera, gra prawdy i kłam
stwa - Pirandella. Ale komedia ta zapowiada również r!al
sze utwory drama tyc.7.ne Lorki. Zapater<l!. jest już kobietą 

zbuntowaną, wysuwaJącą płciowe ·i duchow e zagadn.ien ie 
miłości, już zaczątkiem Yermy jako ż2 życie jej zepsnlo 
niestosowne małżeństwo. Ten sztandar wolności, który Lorca 
V.' innym sensie rozpina w Marianie Pineda, a w d1'!l edzi,1ie 
ludzkiej w Czarnjącej szewcowej - oto wielki problem je
g,o teatru, punkt wyjścia jego najlepszych sztuk. 

STEFANIA CIESIELSKA - BORKOWSKA 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

Z pośmiertnych ballad 

Chodzę po niebie 

rumianków i mięty, 

dziś mi się zdaje, 
że jestem święty, 

Ktoś złożył księżyc doty 
w moje ręce, 

ja,m go oddał z powrotem 
i odniósł w przestrzeń, 

a sło u>ik mnie wynagrodził 
różą i nimbem tęczy. 
A teraz ']>Ójdę 
polem i sadem, 

by wyrwać dziewczęta 

z rąk złych kocha:nków 
i rozdać złote monety 

wszystkim małym chłopa.kom . 

Chodzę po niebie 
rn mżanków i rmięty, 

przełożyła: ZOFIA SZLEYE!'. 

PAŃSTWOWY TEATR 
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JULIUSZ CHODACKI 

Przekład ballad: 

ZOFIA SZLEYEN 

PREMIERA 2.IV.1959 r. 
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JÓZEF GRUDA 

MARIA STRASZEWSKA 

Inscenizacja i reżyseria: 

MARIA STRASZEWSKA 

Scenografia: 

JERZY SZESKI 

Kostiumy: 

IRENA PERKOWSKA 

Opracowanie muzyczne: 

PIOTR ŁOBOZ 

Choreogra f ia: 

NINA CZERSKA 
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j 
\ 

O S O B Y: 
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Szewc 
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Szewcowa 
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Alkad 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

Poetyka 
Lecz cóż ja powiem o Poezji? Co powiem o chmuracli 
n·iebie? Patrzeć, patrzeć, µatrzeć na niebo, patrzeć na 

chmury i n ic więcej. R zecz ja.sna. iż poeta nie może nic po

wiedzieć o Poe zji. Pozosta u;iff to krytykc:m i profesorom. 

Ale ani ty, ani ja, ani żaclen poeta nie nie, czym jest 
Poezja. 

Jest widzisz tak. Mam ogień w rękach. Cwję go i do~ko
nale się z nim dbchodzę , ale nie mogę o n!m mówić bez ro
bienia literatury. Rozumiem wszyst.kie poetyki; mógłbym 
o nich móu'ić, gdyby m co pięć minut nie zmieniał zdania. 

J\.'ie wiem. Może przyjdzie czas, że będzie mi się najlepiej 
podobała zła poezja, jak szalenie mi się podoba (a raczej 

n a m się podoba) zła muzyka. Spalę Partenon w nocy, 
aby za.czqć go wznosić rano i nigdy nie skortczuć. 
Mówiłem czasami o Poezji w swych rozważaniach, ale 

jedyni.e to, o czym nie · mogę mówić .t.j. o swojej poezji 
I nie dlatego, jakoby to, co robię, było n ieświadome. Prze

ciwnie, jeżel. i to prawda, że jestem poetq z laski Boga - lub 
demona - jestem nim również dzięki technice i wysilkam, 
i dla.tego, że zdaję sa!b ie całkowicie spnHve, czym jest 
poemat. 
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STANISŁAW BRUCZ 

Dramaturg hiszpański 

Jakie są ·idee przewodnie Lorki '? Odpowiedź najbardziej 
·przejr zys tą na to pytan.ie znajdziemy w jego twórczości 
0ramatycznej, której poeta po;więcił ostatnie lata swego 
życia. Id 2e tkwią korzeniami w specy·ficznej mentalności 

hiszpańsk! ~ .i. tym samym Więc nawiązują do wi.elkiej tra
dycji kl asycznego teatru Calderona, Lope de Vegi , Barr"'iry , 
Lope de Rueda. Sztukt Lorki : „Mariana P in.eda" , „Krw3we 
gody", „Czarująca szewcowa", ,,Yerma", „Dom Bernardy 
Alby'', „Donna ·Rosita czyli mowa kwiatów" - zawiera w 
stężeniu sumę probiemów, które nurtowały dramatopisarzy 
Zlotego Wieku. 

Istotą r.ispanizmu, według Miguela de Unamuno, jest 
„trag!cz.ny sens życia ". Tragiczrwść ta wypływa z paru pro
stych i elementarnych konfliktów rządzących :psychiką :1isz
pańską, takich jak gra życia i śmierci, honoru i miłości, 

ucieczki i czczości wszelkiego pościgu za ideałem. Te kom
~Jleksy metafizyczne splatają się ze sobą w patetycznej wal
<:e, determinują się wzajem, zacierają niekiedy dzielące je 
gran.ice. 
Umysłowość Lorki zaprząta przede wszystkim problemat 

honoru, który w jego sztukac!1 chłopskich staje się 5iłą 

dobroczynną, zakorzenioną w instynkcie życia, o 'il e nic jest 
na usługach dumy rodowej, py.chy burżuazyjnej lub ambicji 
władczej . Chłopka Yerma, trawiona potrzebą płodności, poj
muje macierzyństwo jako honor kobiety i zabija męża. I '.ó
ry przez skąpstwo ·odmawfa jej i sobie potomstwa. ·Mar:a
na Pineda, póstać historyczna, bohaterka ruchu wy zwo!c:ó.
czego z czasów Ferdynanda VII, woli zginąć na szafocie, 
aniżeli wydać uczestników spisku, chociaż mogłaby za te~ 

cenę ocalić swe życie . „Czarująca .szewoowa", sekutnica 'i ;:.J

lotnica, wbrew pozorom i pokusom okazuje się strażniczk<; 

czci małżeńskiej. W „Krwawych godach" honor pokrywa si·~ 

z ludowym poczuciem sprawiedliwości. I odwrotnie, w „Dn
mu Bernardy Alby" , tym h:sZ';:iańskim „domu kobie t", :w-
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nor jako narzędzie mieszczańskiego prestiżu staje się silą 

c!estrukcyjną, siejącą zniszczenie i śmierć. 
W odróżn,ieniu od klasyków hiszpańskoiego teatru, Lorco 

oddaje pierwszeństwo kobiecie, która we wszystkich jegC' 
sztukach jest protagonistką i bohaterką . Jeśli chodzi o fo!."
mf, utworów scenicznych Lorki, to źródłem jego inspir?cji 
jest farsa średniowieczna, rapsod kastylski i misterium lu
dowe; - stop, który, przetykany wierszami i pieśnfami, 

tworzy osobliwy rodzaj, nazwany przez pewnego krytyka 
„romansem dramatycznym". 

W istocie je.>t to teatr poetycki. 

STANISŁAW BRUCZ 
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„CZARUJ ĄCA SZEWCOWA" 

na scenie Teatru im. W. Siemaszko\vej. 
Od lewej: B arbara Bardzka (Szev./CO\.Va) i Zdzisław K t: z icń {Sze•..'.i c: .1 . 
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Głosy krytyków 

Jest to na pewno sztuka teatralna wdzięc:t,ia i trochę 

egzotyczna dla polskiej publiczności. Lorca nawiązuje do 
rtradycji teatru hiszpańskiego, który ma swój własny styl. 
Teatr ten łączy realizm z poezją, nikłość fabuly z dużym 
ruchem s.cenicznym, wdzięk i teatralność z wyrafinowaniE"m 
i kunsztem. Sztuka wymaga dużej inwencji inscenizacyjnej 
i bardzo żywej gry w typie ludowych, włoskich lub hiszpań
skich aktorów - improwizatorów. 

WACŁAW KUBACKI. 
Teatr. 1955. Nr 19. 

Ta komedia znaczy więcej, niż mówi jej dosłownie wzięta, 
króciutka ·i prosta fabuła. Dlatego ma sens metafor~zny. 
Para bohaterów walczy z rzeczywistością, która ieh otacza 
i walczy z sobą. A jednocześnie wybiera siebie, choć wszyst
kc. się temu wyborowi sprzeciwia. kh związek jest zwydę
stwe:m owego wyboru, wyboru całkowicie wolnego. Jest to 
·więc także sztuka o wolndści i konsekwencjach wyboru i tu 
zaczY'na się jej perspektywa filozoficzna. 

ANDRZEJ WŁADYSŁAW KRAL. 
Teatr. 1958. Nr 21. 

BohatPrką naszej komedii jest mlodziutka i lekkomy~lna 
szewcO>'·a, w istocie dzielna i odważna, prosta i uczeiwa 
kobieta, -Obdarzona gv1altownym temperamentem złośnicy, 

ale i delikatną, ·dziecięcą tęsknotą liryczną. Mamy więc 

scenicznie wspaniały typ kobiecy oscyJujący między sprz~z
nościami charakteru w nieustannych kameleonowych prze
mianach. Walczy ona bezustannie z rzeczywistością, która ją 
ctacza i walczy z własną wyobraźnią. Rzeczywistością jest 
j~j pożycie małżeńskie ze starym szewcem, który ma si:;eł-
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nić wszystkie marzen.ia o pięknie i szczęściu miłości roman
tycznej. Rzeczywistością jest kołtuńskie -otoczenie, pełne za
'.v~ści i obłudy, fałszywego sentymentalizmu i płaskich na.
miętności. Szewcowa walczy z tą rzeczywistością z właś

ciwą jej bezwzględnością, jednak gwałtowność jej wypłasza 
z domu męża, nie mogącego - rzecz naturalna - sprogtać 

marzeniom o miłości. Opuszczona dotrzymuje - mimo pokus 
i intryg - wierności staremu mężowi, którego .idealizuje 
teraz w wyobraźni, by po jego zakonspirowanym powrncie 
odnaleźć szczęście małżeńskie a odrzucić fałszywe urojenia, 
które n.ie zdały życiowego egzaminu. Zwycięża ludowa 
trzeźwość i ,gł~bokia uczciwość czarującej szewcowej. Jest 
to jak gdyby wesoła i dowcipna parafraza mitu o Penelopi<2, 
rnrazem mądra satyra ukazująca rozpiętość m,iędzy mar;:e
niem a jego spelnieniE:-m -odbiegającym zawsze od urojen'a. 

Jest w tej komedii życi"OWa mądrość, niekłamany nastrój 
poetycki, smaczny dowdp i ironia, oryginalny koloryt hisz
pański i dobra robota dramatyczna operująca .w żywej akcji 
postaciami plastycznymi, mimo ich jednoznacznej typow<lb
ci. Szczególnie „szewska" para scharakteryzowana jest nie
zwykle wyraziście i dowcipnie. 

TADEUSZ KUDLIŃSKI 
Pod teatralną ~zmirvką. 1957. 

W twórczości Lorki do końca walczył rzetelny, powie
dziahbym, plebejski aalizm z nalotami mistycyzmu i sym
bolizmu n:ieraz nie pierwszej ;>róby. Terminowanie u mo
dernistów nie wyszło Lorce na dobre, fałszywa poetycznc.;ic 
typu aż maeterEnckowskiego psu>a czasem jego najlepr.ze 
pomysły dramatyczne i świetne widzenie sceniczne. W „Cz.a
rującej szewcowej" wszystko jest ddbre, co w realistycznej 
warstwie utworu: zwłaszcza portret owej bujnej, rozbu-::ha
nej dziewczyny, która machnęła się (z milości) za starPgo 
szewca. 

'...6 

JASZCZ (JAN ALFRED SZCZEPAJVSKl) 
Trybuna Ludu. 1958. Nr 297. 

„CZAFUJ.hCA SZEWCOWA" 
na scenie Teatru im. \V. Sien1aszkowej. 

Julian Krzywka (Autcr). 
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„CZARUJĄCA SZEWCOWA" 

na scenie Teatru im. W. Siemaszkowej. 
Od prawej: Helena Puchniewska (Sąsiadka), Zdzisław Kozień 

(Szewc), Lidia Maksymowicz (Maska). 

28 

Dzieje sceniczn~ 
»Czarującej szewcotuej« 

„Czarujące>. szewcowa" - nazwana przez autora „jaskra
wą farsą" - była jedn.ą z prób stworzenia teatru ludowP
go, jakie podejmował Lorca na przełomie lat trzydziestych. 
Treść sztuki nawiązuje do popularnych wśród ludu hisz

pańskiego romanc (krótkie poematy ludowe o charaktcne 
epicko-lirycznym z XV ·i początku XVI wieku) o krnąbrnych 
żonach. „Czarująca szewcowa" przypomina zwłaszcza ro
mancę „Młynarz z Arcosa", która stała się źródłem powieś

ci Antonio de Alarcona (1833- 1891) „Trójkątny 1kapelusL.". 
F·orma „Czarującej szewcowej" utrzymana jest w konwen

cji andaluzyjskiego ludowego spektaklu farsowego. Utwó:" 
ter. .napisał Lorca w zimie 1930 coku. Prapremiera odbyJ.a się 
w grudniu 1930 r. na scenie czołowego teatru madryckiego 
„Teatra Espagnol" z wybitną aktorką hiszpańską Margari
tą Xirgu w roli tytułowej. Był to jednak wariant tekstu 
zaacznie skrócony. 

W całości „Czarująca szewcowa" została wystawiona wio
sną 1933 roku przez trupę Loli Membrives podczas gościn
nych występów w Bueros Aires. Ta sama trupa grała „Cza
rującą szewcową" w marcu 1935 roku w madryckim tea•rze 
.. Colosseum". Tym razem przedstawienie reźyserował oso
biście sam autor, oprawę scenograficzną projektował zni\ny 
hiszpański malarz Fontanales. Podczas wojny domowej w;
stawiał z powodzeniem „Czarującą szewcową" jeden z te
~trów frontowych. 
Największe sukcesy odniosła „Czarująca. szewcowa" we 

Francji i w Związku Radzieckim, gdzie po raz pierwszy wy

nąpił z utworem Lork•i teatr cygański „Romen." w roku 
1940. Dwukrotnie znalazła się „Czarująca szewcowa" na s·:e
;1ach paryskich: w październiku 1951 r. (ze słynną aktorką 
francuską Oze'I'ay w roli głównej) oraz w 1952 r. (insc~ni
zacja Rajmonda Arman.tier). 

Wprowadzenie „Czarującej szewcowej" na sceny polskie 
zawdzięczamy Wilamowi Horzycy, który przygotował po!-
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ską prapremierę w Poznaniu w 1950 roku. Ponadto grano 
tę poetycką komedię w Opolu, Jeleniej Górze (inscen'izacja 
i reżyseria Marii Straszewskiej), Katowicach (in·scenizacja 
Tadeusza Kantcra , reżyseria Bol esława Smeli), Krakowie 
~ cstatnio - w Teatrze Na rodowym w Warszawie (Insc<>:-i i
rncja i reżyser i a: Maryna Bron iewska). 
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Rysunk i: FEDERICO GARCIA LORCA 
Drzewo ryty: MARIA HISZPAŃSKA • 

PAŃSTWOWY TEATR im. W. SIEMASZKOWEJ 

Rzeszów, ul. Tkaczowa 9 

KASA TEATRU 

czynna codziennie prócz poniedziałków 

godz. 13-19 

w niedziele i święta 

godz. 10-13 i 15-19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 

codziennie w kasie „Orbisu" , u]. 3-go Maja 

BILETY ULGOWE 

na zamówienia zbiorowe w 1kasie Te:itru 

Informacje: tel. 37-73 i 42-70 
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F. 6. l O A C A 
CZARUJĄCA SZEWCOWA 
PREMIERA 2. 4. 1959 

Cena zł 1.80 


