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Autor „Czarującej szewcowej" 

W sierpniu 1936 roku, dokładnej daty nie zdołano nigdy 
ustalić - na drodze koło rodziinnej Granady, ludzie 'Z guardi 
Civil zamordowali Federica Garcia Lorkę. Płonącej w pożodze 
tragicznej wojny domowej Andaluzji, wydarto jej „śp]ewające 

serce". Federico Garcia Lorka był wielkim patriotą, poetą 

i dramaturgiem, miłośniikiem poezj1i ludowej, przyjacielem lu
dzii. „Był płomienny w swoich pragnieniach, jak każda istota 
zirodzona dla wolności". I dla tej wolności poniósł śmierć z rąk 
frankistowskich faszystów. Urodził się pod Granadą, w rodzinie 
chłopskiej, 5 marca 1899 roku. Jego rodzinne strony to jedna 
z najpiękniejszych prowincji hiszpańskich, rozśpiewana, sło

neczna Andaluzja. Wychował się na wsi, w bezpośrednim kon
lakoie z ziemią andaluzyjską, z jej ludem obdarzonym wy
jątkową wyobraźnią i talentem improwizacyjnym, wsłuchując 
się od dziecka w pieśni i gawędy ludowe. Z życia ludu i z jego 
pieśni wyrasta poezja Lorki. Dla ]udu, dla jego nowego życia 
już jako student organizuje amatorski teatr, w którym wysta
wia arcydzieła narodowych autorów Hiszpanii z Lope de Vegą 
i Calderonem na czele. W roku 1931 rząd republikański powie
rza mu kierownictwo wędrownego teatru ludowego „La Ba
racca". Lorca pisze, adaptuje, inscenizuje, tw.orzy oprawy ma
laIBkie dla realizowanych sztuk. 

„Owcze źródło" Lope de Vegi, sztukę o buncie wsi przeciw 
tyran'ii feudała, wystawia na placu w miejscowości, która jest 
właśnie bohaterem sztuki. 

Z umiłowania teatru i z teatralnych doświadczeń Lorki, wy
rasta jego twórcwść dramatyczna nawiązująca do ludowych 
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nhrzędów i pieśni hiszpańskich. Do najpopularniejszych sztuk 
Lorki należą: Czarująca szewcowa, Yerma, Panna Rosita, 
Krwawe gody, Dom Barnardy Alba, Mariana Pineda. 

Na twórczość jego wywarły także duży wpływ sztuki pla
styczne i muzyka, której początkowo zamierzał się poświęcić. 

Jako poeta wcześnie dojrzewa artystycznie i uzyskuje pełne 
panowanie nad środkami twórczymi. W latach 1924-28 po
wstają jego najlepsze liryki zebrane w dwa cykle: Romance 
cygańskie i Śpiew andaluzyjski. 

W roku 1934, w Granadzie, pisze nowy cykl wierszy Dywan 
Tamarit, który przy calej nowoczesności formalnej, stanowi na
wrót do poezji. hiszpańskiej XVI wieku i klasycznej poezji 
arabskiej. 

Rok 1936 zastaje Lorkę u szczytu sławy i wpelni sil twór
czych. Wybucha wojna domowa. Cały naród żyje nadzieją zwy
cięstwa słusznej sprawy. W tych tragicznych dniach nierównej 
walki, walczący o wolność często recytują i śpiewają wiersze 
i pieśni Federica. Ziściły się marzenia i ambicje Lorki.: stał s·ię 

poetą ludowym, „poeta del pueblo". W sieripniu 1936 roku 
wrogowie ludu zamordowali poetę . Nie zdołali jednak zamor
dować jego poezji. Żołnierze i robotnicy uczyli się z odpisów 
długich poematów Lorki. 

„Zajrzyjcie dziś do hiszpańskich wiosek, pisał niedawno przy
jaciel poety - usłyszycie wieśniaków z widłami w ręku, śpie
wających pieśni Lo1'ki - z oczyma pełnymi żaru i tęsknoty". 

Sława rozstrzelanego poety przełamała granice; tłumaczono 
go na chiński , arabski , języki afrykańskie. Od chwili śmierci 
Lorki sztuki jego grane są na całym świecie - za wyjątkiem 
Hiszpo.nii. Dopiero przed kilkoma laty po raz pierwszy jeden 
z teatrów madryckich wystawił Yermę. Premiera tej sztuki 
stała się wielkim wydarzeniem - nie tylko w sensie artystycz
nym, także i patriotycznym. W stolicy Hiszpanii odezwała się 
pieśń jej znakomitego syna, piewcy Andaluzji. 

„ 

Feclerico Garcia L orca jak o kicrou;nik teatri1 ,.l a I:' arraca" 



Federico Garcia Lorca 
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RASYDY 

KASYDA ZALOSNA 

Zamknąlem drzwi od balkonu 
aby nie słyszeć płaczu. 
Ale za szarymi murami 
nic innego nie słychać prócz płaczu. 

Malo jest aniołów śpiewających, 
malo jest psów szczekających, 
tysiąc skrzypiec mogę w dłoni mej pomieścić. 

Ale płacz jest jak olbrzymi aniol, 
placz jest jak olbrzymie skrzypce, 
ulewa lez przeslania paszczę wiatru 
i nic innego nie słychać prócz płaczu. 

KASYDA ROZANA 
Róża 

nie pragnę la zorzy: 
u gałęzi pnia prawie wiecznego, 
pragnęła czego innego. 

Róża 

nie pragnęła ni cienia, ni wiedzy, 
Na krawędzi ciała i marzenia 
pragnęla innej rzeczy 

Róża 

nie pragnęła róży. 
Na tle nieruchomego nieba 
czegoś innego pragnęła. 

KASYDA O ZŁOCISTEJ DZIEWCZYNIE 

Złocista dziewczyna 
kąpała się w wodzie 
i wo·da się stala złocista. 

Wodorosty i krzaki 
cieniem ją spowijaly, 
śpiewal slowik noc calą 
o dziewczynie pobladlej. 

Przyszła potem noc jasna, 
trochę mętna od srebra, 
lysa góra blyszczala, 
wiatr od morza ją czesał. 

Cala mokra, d.ziewczyna 
wybieli.la się w wodzie, 
i woda się spłoniła. 

Przyszedł świt przezroczysty, 
z nim tysiąc krowich twarzy, 
świt pod calunem sztywny 
z wieńcami zmarzniętych kwiatów. 

Dziewczyna zaplakala 
w kąpieli z płomiennej wody, 
a slowik też zaplalcal: 
skrzydełka mial osmalone. 

To nie byla dziewczyna, 
to byla biala czapla, 
którą woda ozlocila. 
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KASYDA O NIEOSIĄGALNEJ RĘCE 

Niczego nie chcę, chcę tylko jednej ręki, 
jednej wątlej ręki, jeśli to możliwe. 

Niczego n ie chcę . tyl k o jednej ręki , 

ch oćby mnie z nią czekało 
::;to nocu be:;scnny ch . 

Niechb y by1.a j ak b lada liLia z wapna, 
11i cid by byla jak golą,! > pr. ywariy do serca, 
n iechby byla str żem mej ·amotnej nocy 
n iechby byla s lr6żem na czas mej węd„ówki. 

Chcę t ylko jednej ręt i, 
aby clotknęla skrzydła moje.i śmierci . 

W zystko poza t ym m ija . 
Zosta.fe blaf.Jk bez na;:.wy, wieczna gwia:-da. 
W szystk o poza tym t.o smętny w iatr, 
co goni liśc ie pędzące w rozsypce. 

Pr:c:lo.:yla Zofia ,s _l ryc1i 

G. W. LORENZ 

F. G. LORCA 

Dramaty, czyli „Akcja społeczna" 

Całkiem zbędna byłaby dyskusja nad tym, czy Lorca ma 
większe znaczenie jako liryk, czy też jako dramaturg, czy sil
ni.ej oddziaływuje on ze sceny, czy też swoimi wierszami. 
W Hiszpanii przeżywa wpływ Lorki jako liryka, bo Hiszpanie, 
w gruncie rzeczy nie zblazowani, zachowali dar słuchania, pod
czas gdy gdz;i,e indziej spłycone przez cywilizację i zbytnie 
udogodnienie warunków życia społeczeństwo bywa bardziej na
stawione na wrażenia wizualne. Twórczość Federica Garcia 
Lorki, zarówno liryczna, jak i dramatyczna, jest niemożliwa do 
naśladowania. Jego pełne liryzmu i poezji romance cechuje 
iście hszpańska, bardzo ludzka i pełna potężnych uczuć, ze 
słowa z:rodzona dramatyczność. Lorca-liryk w tej samej mierze 
pozostaje dramaturgiem, co Lorca-dramaturg lirykiem. Wyty
czać granice pomiędzy jednym a drugim jest zbyteczne i może 
świadczyć tylko o pedanteri i. Akcja dramatyczna rośnie wraz 
z siłą słowa, a słowo było istotną, właściwą Lorce domeną, na
wet jeśli - jak stwierdziła to Flecniakoska - skarbiec j~go 
~;łownictwa bynajmniej nie cdznaczal się nadzwyczajnym bo
gactwem. Jego silą była sztuka dokonywania zmian, sztuka 
przeistaczania dosłownego sensu w alegorie, obrazy i sym
bole. 

Choć Lorca unika bezpośrednich politycznych aluzji, nie ma 
ani jednego jego dramatu, w którym nie uprawiałby krytyki 
społeczeństwa i niedomagań epoki, wad ustroju społecznego. 

Jeszcze dosadniej niż w wierszach objawia się ideowe nasta
wienie Lorki w jego utworach scenicznych. Poczucie odpowie-
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dzialności społecznej charakteryzuje całą jego twórczość dra
matyczną. Przy wystawianiu dramatów Lorki popełniano błędy 
interpretacji, kiedy chciano w nim widzieć tylko lirycznego 
dramaturga, gdyż nie brano pod uwagę, do jakiego stopnia jest 
on poetą „akcji społecznej" . Ta jego postawa właśnie odrzuca 
wszelki fałszywy i rriestosowny patos i wa:runkuje wypowiedzi 
poety. W pełnej polotu Gawędzie o teatrze wygłoszonej w Ma
drycie z okazji specjalnego przedstawienia Yermy, Lorca od
rzuca wszelkie składane mu hołdy - „ponieważ... nie ma ni.c 
bardziej beznadziejnego niż zimna przemowa na naszą cześć 
ani momentu bardziej żałosnego niż z góry zorganizowana, 
choćby nawet szczerze życzliwa, owacja" - i daje świetnie 

sformułowany przykład świadomości swej teatralnej misji 
i sposobu pojmowania wartości teatru: 

„Przemawiam ... jako żarliwy wielbiciel teatru akcji społecz
nej. Teatr stanowi bowiem jeden z najbardziej przekonywają
cych i potrzebnych środków do przebudowy kraju. Jest baro
metrem wskazującym jego wielkość lub upadek. Uczulony 
i dobrze we wszystki.ch swych genre'ach ustawiony teatr może 
w ciągu niewielu lat zmienić wrażliwoć uczuciową narodu. Łaj
dacki teatr natomiast, gdzie kopyta zastępują skrzydła, może 

cały naród upodlić i uśpić. Teatr jest szkolą płaczu lub śmie
chu. Jest wolną trybuną , na której ludzie dobitnie wykazujq 
przestarzałość lub błędność teorii moralnych i za pomocą ży
wych przypadków mogą wyraz:i.ć odwieczne prawa rządzące 
ludzkim sercem i uczuciem. 

Naród, który teatrowi swemu nie dopomaga i nie sprzyja, 
jest jeśli nie martwy, to co najmniej śmiertelnie. chory. Sto
suje się to i do samego teatru, jeśli nie wyczuwa on społecz
nego tętna histerii , tragizmu ludzi, nie sfałszowanej swoistości 
ich ojczyzny i ich ducha, śmiechu czy płaczu. Taki teatr nie 
ma prawa nosić miana teatru, lecz winien nazywać się salą 

do zabaw lub miejscem, gdzie wyczynia się tę obrzydliwość, 

którą określamy słowami: zabijanie czasu. Publiczność teatral
na jest jak d:ZU.atwa szkolna. Surowy, poważny nauczyciel, 
który umie wymagać, ale jest przy tym sprawiedliwy, bywa 
zawsze szanowany, a krzesła chwiejnych, schlebiających ucz-
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Lorna wra.z z Margaritą Xirgu po prapremierze swej s.ztuki 

„Panna Rosita" (Madryt, 31.XII.1935) 
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ni.om nauczycieli, którzy ani nie uczą, ani nie każą się uczyć, 
bywają naszpikowane okrutnymi szpilkami. 

Publiczność można pouczać - chciałbym przy tym zazna
czyć, że nie mówię tu „lud", ale właśnie publiczność ... Prze
ciwieństwem tego jest ... zabijanie fantazji, wyobraźni i uroku 
teatru, który zawsze jest sztuką i zawsze wzniosłą sztuką po
zostanie... Od najskromniejszego teatru aż do najbardziej 
wspaniałego należy wszędzie zarówno na widowni, jak i w gar-· 
derobie aktorów ,wypisywać słowo: „Sztuka". Jeśli się tego nie 
robi, trzeba będzie napisać słowo „Handel" lub jeszcze inne, 
którego nie śmiem wprost wypowiedzieć. No i poza tym jesz
cze hierarchia, dyscyplina, duch ofiarności, miłość ... 

Nie jestem jednak marzycielem. Wiele razy na zimno prze
myślałem to, co czuję, a jako prawy Andaluzyjczyk posiadam 
tajemnicę zachowania zimnej krwi, ponieważ krew moja jest 
stara ... Wiem, że ten ma rację, kto powtarza: „jutro, jutro, ju
tro", bo czuje nadejście nowego życia, któr€ unosi się nad 
światem". 

W powyższym streszczeniu Gawędy o teatrze, która - jak 
się nam wydaje - należy do najważniejszych wypowiedzi na 
temat zadań sceny, jakie kiedykolwiek zostały sformułowane, 
zaznacza się wyraźnie poczuoie odpowiedzialności moralnej 
Lorki. Chodzi mu o rozpowszechnianie prawdy, i to tak głębo
kiej :1 zasadniczej, że poeta musiał oddać za nią życie, ponieważ 
dawni i nowi despoci rządzący jego krajem tłumili tę prawdę 
jako dla swych celów „nieprzydatną". 

Reżyserskie wskazówki Lorki są arcydziełami w zakresie 
dramaturgii. 

Od inscenizatora żąda Lorca, by dekoracja przenosiła widza 
w świat poety, tak żeby publiczności wydawało się, że roz
różnia nawet poszczególne zapachy. Nie ma to nic wspólnego 
z naturalizmem, ale wiele ze stawianym przez Lorkę żądaniem, 
by teatr był czymś więcej niż rozrywką. 

Przy każdej interpretacji sztuk Lorki należy pamiętać, iż 

Gawęda o teatrze powstała w ścislym związku z tragedią o te
matyce kobiecej Y erma, bo ta właśnie sztuka daje wci:ąż na 

12 

·' 

... ...... 

-. • 

„ •• 

I • .\-:z... 
ł •. „ ~ 

i~~.J 

... „ 

Rysunek Federica Ga ;-ciu Lorki 



nowo sposobność nie tylko do błędnej inscenizacji, ale rów
nież i do fałszywej interpretacji jej treści. 

Sceniczne dzieło Lorki, które on sam jako reżyser „La Bar
raca" i Klubu Anfistora oraz później w Argentynie w praktyce 
zademonstrował, żyje - mimo całego swego modernizmu lub 
raczej dzięki owemu modernizmowi - z tradycji hiszpańskiej, 
bez dokładnego znawstwa której wszelka inscenizacja musi 
zawieść. Hiszipańska sztuka sceniczna była i jest wielowarstwo
wym splotem tylko pozornie sprzecznych elementów. I Lorca ' 
pozostaje nawet wtedy Hiszpanem, kiedy mówi o sobie, że jest 
,,monarchistą, komunistą, katolikiem, anarchistą, tradycjona
listą i nihilistą". 

Ze śmiałego i pełnego ryzyka podejścia do życia Hiszpana, 
który bez trudu i w sposób naturalny potrafi łączyć takie po
zornie nie dające się ze sobą pogodzić krańcowości - wyrasta 
również niemniej śmiała, obrazowa i pierwotna koncepcja Lor
ki posługiwania się mową jako środkiem wypowiedzi i obja
wi.enia. Nie jest to właściwie czymś nowym, ale ludzi nie ro
zumiejących poezji Lorki napełnia przerażeniem. Bo chociaż 

Hiszpan pod niejednym względem jest konserwatystc:1, to jednak 
z wielką pewności<'\ siebie stara się poznać i przywłaszcza sobie 
wszystko, co może mu się z nowinek przydać. U Lorki ta właś
ciwość charakteru hiszpańskiego znalazła wyraz w aneksji 
i amalgamowaniu nowych elementów stylu artystycznej wypo
wiedzi. 

Lorca był świadom rewolucyjności swej sztuki. Toteż nie 
ograniczał się do uprzejmego formułowania przy akcji swych 
poglądów na zadania i obowiązki teatru, ale wprowadzał je 
również w życie. Jego udane eksperymenty w różnych teatral
nych studio oraz równie udane zrealizowanie w „La Barraca" 
idei teatru „akcji społecznej", teatru dla ludu, potwierdwją to 
w pełni. 

„Teatr był zawsze moim powołaniem - mówił Lorca jeszcze 
w roku 1936 do Felipe Moralesa. - Teatrowi poświęciłem wiele 
godzin mojego życia ... Teatr to poezja, która wyszła z książek 
i stała się ]udzka, która mówi i krzyczy, płacze i rozpacza. 
Prawda ... to problem zarówno religijny, jak i ekonomiczno-
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,,połeczny.„ W dniu kiedy na świ0cic nie będzie ju ż glodu, doj 
dzie do taki go wybuchu (twórczoś ci le, tralne j), jakiego ludz
kość jeszcze nigdy nie przeży ła ... I i p rawd ż, że to· co mówiQ, 
Lo najczystszy socjal izm?". 

Poeta dobrze orien tov al się w różnicach pomiędzy wielkimi 
dramaturgami hiszpar1sldmi. Wied7· ta dawała mu możnośt'. 

formułowania własnych id i. . W wywiadzie udzielonym przed
stawicielowi pisma „La Libertad" tak scharakteryzował główne 
jej kiuunki : 

„Calderón to poeta nieba, Cervantes - ziemi . Pos ta ie Calde
rona to anioły, Cervantesa ~ ludzie. lJ Lope de Vegi symbole 
się ucieleśniaj <l i nawet nadziemska miłość staje si0 ludzka" . 

Synteza tych różnych kiernnków był cel m, do którego ;:mie
rzal Lorca. 

„Zdaje mi się, że nie ma starego czy nov,:cgo teatru , ale jest 
jedynie teatr dobry albo zły" - powiedz.ii! w 1935 w wywia
dzie udzielonym Nicolasowi Gonzales Deleito. Temuż zaprzy
jaźnionemu dziennikarzowi wyj śnił swoją m lod~ pracy: 
„Pomysł napisania sztuki. t eatralnej n o ZG w sobie przez t rzy, 

cztery lata, po czym piszą j:1 w ciągu dwóch czy trzech ty
godni„. Aby napisa~ Krwawe gody, trzeba było pięciu lat, 
Yermę - trzech. Obie te sztuki są owocem neczywistości , po
stacie ich i fabuly Sc\ autentyczne. Naj pi erw robi ę n otatki, ob· 
serwuję żyl.:·e, niekiedy zerpię tematy z gazet. P ot m mu '7. " 

wszystko przemyśl ć„ . no i wresz i n astępuje ostateczn na
pisanie sztuki ze specjalnym uwzgl "d.nicniem potrzeb sceny". 

„W Czarującej szewcowej opisuj ę duszę kobi ety, uosabi ającej 

wszystkie kobiety, a jednocze'nle mającej być w razem ludz
kiej duszy w ogóle. Ta.k wi.ęc Czarująca szew cowa je t nie tyl
ko wzorem, ale p rawzorem.„ Chciałem w ni d ukazać w alk<; 
między rzeczywistoscią a wyobraźnią (przy czy m pod słowem 

wyobraźnia rozumiem wszystk , czego nie da się urz czywlst
nić), walkę która toczy się w duszy każdego poszczególnego 
człowieka„. Szewcowa zmaga się nieustannie z ideami i real
nymi przedmiotami, ponieważ żyj w swym własnym świecie, 
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gdzie każda idea i każdy przedmiot tchnie tajemnicą, której 
ona sama nie dostrzega.„ W sztuce tej w gruncie rzeczy jest... 
tylko jedna bohaterka oraz lud jako masa. Osoby przemawiaj<1 
kastylijską gwarą ludową, ale w słowie i składni jest ona an
daluzyjska. Niekiedy, jak na przykład przy rysowaniu postaci 
szewca, pozwoliłem sobie na karykaturę w stylu Cervantesa„." 
Czarująca szewcowa jest fantastyczna, lecz zarazem bardzo 
ziemska. To surowy materiał, który za dotknięciem ręki poety 
nabrał życia. Sztuka jest prymitywna, nigdy jednak wulgarna 
czy ciężka . 

Świat Lork~ jest światem doczesnym. „Nie wolno nigdy cze
kać" - czytamy w„ Kiedy minie piQć lat". - oraz „Umarłem, 
ponieważ czekałem": W ten sposób łatwo znaleźć przejście od 
lżejszych, ale niemniej przez to głębokich sztuk kameralnych 
Lorki., do jego szerzej rozbudowanych tragedii. Tutaj króluje 
demon, o którym Lorca w swoim odczycie powiedział, że sta
nowi on zasadniczy element poezji hiszpańskiej, przemoc 
i okrucieństwo usiłują wziąć górę, ale potęga eh załamuje się. 

(„Federico Garcia Lorca" - tlum. K. Rad,ziwill i J. Zeltzer, 

PIW 1963 r. -· fragmenty), 
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NIEWIERNA MĘZATKA 

I to ja ją wiodłem wierząc, 
że jest dziewczyną, nad rzekę, 
a ona miała już męża. 

Ta noc świętojakubowa 
nie ustępowała jeszcze. 
Pogasły wszystkie latarnie 
i jęły żarzyć się świerszcze. 

Gdzieś u ostatnich zaułków 
śpiących jej piersi dotknąłem. 
I wychyliła się nagle 
jak bukiety hiacyntowe· 
Jej nakrochmalone halki 
w moich uszach zaszumialy 
jak gdyby sztuka jedwabiu 
pruta dziesięciu nożami. 
Bez światla srebrnego w wierzchołkach 
drzewa wzrastają dafoko, 
a psów widnokrąg w oddali 
naszczekuje hen za rzeką. 

Już jeżyny i sitowia, 
i glogi daleko w tyle. 
Tu dla niej pod sploty włosów 
dołek w piasku uczyniłem. 
Już precz odrzucilem szal swój. 
Ona suknie swoje zdziera. 
Ja już pas swój z pistoletem. 
Ona swe gorsety cztery. 
Ni tuberozy, ni muszle 
nie mają skóry tak gładkiej 
ani kryształy w księżycu 

nie jarzą się blaskiem takim. 

Jak dwie zaskoczone ryby 
jej biodra się wymykają 
na poly są pelne chłodu, 
a na poly pelne żaru . 
.Jeszcze tej nocy jechalem 
najlepszą z dróg na źrebicy 
bez strzemion i bez wędzidła, 
maści perłowej macicy. 
Nie powiem, bom jesl mężczyzną, 

co ona mów1la do mnie 
Swiatlo rozumu wskazuje, 
bym byl ostrożny ogromnie. 
Teraz pobrudzoną piaskiem 
i pocałunkami wiodlem, 
znad rzeki. Szpady irysó1.o 
biły się z wiatrem chłodnym. 

Ja, jak to ja, bylem dla niej 
jak prawdziwy cygan z lasu. 
Dałem jej pudla do szyda, 
duże z żółtego atlasu, 
ale się kochać w niej nie chcę, 
bo własnego męża. mając 
mówiła, że jest dziewczyną, 
kiedym nad rzekę bral ją. 

Przełożyl Jerzy Ficow~ki 
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FEDERICO GARCIA LORCA 
NA SCENACH POLSKICH 

Lorkę do teatru w Polsce wprowadził Leon Schiller, jako 
rektor szkoły aktorskiej1 w Łodzi. W roku 1948 wystawił tam 
w Teatrze Wojskia Polskiego Krwawe gody w przekładzie Mie
czysława Jastruna (w reżysel'i.1 J. Wyszomirskiego, a scenografil 
Z. Strzeleckiego). 

W tymże roku odegrano w łódzkim Domu Kultury jako pracę 
warsztatową młodych aktorów Dom Bernardy Alba, na ogół bez 
powodzenia u publiczności. 

Po całej serii spektakli udanych, cieszących się nadzwyczajną 
frekwencją w Lodzi, wystawiono jeszcze w roku 1948 Krwawe 
gody w Warszawie. 

Premiera Czarującej szewcowej odbyła się w Teatrze Polskim 
w Poznaniu w inscenizacji Wilama Horzycy, a scenografii J . 
Kosińskiego . Zachęcona sukcesem sztuki, wystawiły Czarującą 
szewcową Opole, Katowice, Stary Teatr w Krakowie (w insce
nizacji i scenografii Tadeusza Kantora), a w roku 1957 war
szawski Teatr Narodowy za dyrekcji Wilama Horzycy. 
Pannę Rositę wystawił w roku 1953 Teatr Ludowy w Warsza
wie z Ireną Eichlerówną w roli tytułowej . 

Dom Bernardy Alba, zrazu niepopularny, os-iągnąl w ciągu 

dwóch lat (1955 i 1956) dużą ilość przedstawień w pięciu 

teaitrach : w Krakowie (Stary Teatr), we Wrocławiu (Teatry Dra
matyczne), w Poznan1u (Teatr Polski) , w Warszawie i Gdańsku 
(Teatr Wybrzeża). 

Jedna z pierwszych sztuk Lorki Mariana Pineda była grana 
w Tarnowie, Gdańsku, i w Teatrze Polskim w Warszawie 
(1962). 

W roku 1956 Teatr „Ateneum" w Warszawie wystawił Yer
mę. Sztuka ta była również grana w Teatrze im. St. Zerom-· 
skiego w Kielcach w roku 1961. Tutaj też wystawiono 1.IV. 
1959 r. Milość Don Perlimplina do Belisy w jego ogrodzie. 
Utwór ten został przygotowany przez słuchaczy Studia Teatral
nego pod kierunkiem Lidii Rybotyckiej w scenografii Liliany 
Jankowskiej, z muzyką Mirosława Niziurskiego. 
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Wydawca 

Państwowy Teatr im. Stefana Żeromskiego 

Kiel ce - Radom 





PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Kielce - Radom 

FEDERICO GARCIA LORCA 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 
(LA ZAPATERA PRODIGIOSA) 

Farsa w 2 akitach 

Przekład : ZOFIA SZLEYEN 

Reżyseria: 

ANDRZEJ DOBROWOLSKI 

Scenografia: 

WOJCIECH KRAKOWSKI 

Opracowanie muzyczne: 

MIROSŁAW NIZIURSKI 

Plastyka ruchu scenicznego : 

ZOFIA WIĘCŁAWÓWNA 

Kierownictwo artystyczne : 

ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Premiera w Kielcach, dnia 31 grudnia 1ę65 r. 



OS OBY: 

SZEWC Bolesław Orski SĄSIADKA W CZERWONYM Nina Skołuba 

SZEWCOWA Halina Bulikówna W ŻÓŁTYM Mada Kubicka 
" 

BURMISTRZ Edmund Karasiński 

" 
W FIOLETOWYM Elżbieta Cegielska 

CHŁOPCZYK Jadwiga Lesiak 

" 
W CZERNI Hanna Zielińska 

KA W ALER Z PASEM Andrzej Salawa 

W ZIELONYM * * * KAWALER W KAPELUSZU Jerzy Szmidt " 

DON MIRLO Konrad Fulde W NIEBIESKIM * * * " 



OBSŁUGA PRZEDSTAWIENIA 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI 

Krystyna Olejniczak 

KIELCE RADOM 

KONTROLA TEKSTU 

Zdzisława Kawalerczyk Eliza Krupska 

Bolesław Pobocha 

Jan Kubicki 

Stefan Dudzic 

Ryszard Zając 

BRYGADIER SCENY 

Mieczysław Wulczyński 

REKWIZYTOR 

Maria Makowska 

SWIATŁO 

Mieczysław Stypiński 

Edmund Pomarański 

KOSTIUMY WYKONA!~E POD KIERUNKIEM 

Bronisławy Borowikowej i Mariana Mazura 

Prace perukarskie 

Prace stolarskie wykonano 
pod kierunkiem 

Prace malarskie 

Prace tapicerskie 

Prace farbiarskie 

Władysława Kukułka 

Zbigniewa Karysia 

Marian Sztuka 

Jan Staniec 

Stefania Tomaszewska 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

Bogusław ZieEński 


