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Osoby w „Miłości don Perlimplina": 

Don Perlimplin 
Belisa . 
Marcolfa 
Matka 

REŻYSERIA: 

BOHDAN GŁUSZCZAK 

Stefan Knothe 
Wiesława Niemyska 
Halina Lubaczewska 
Halina Bielawska 

SCENOGRAFIA: 

JÓZEF ZBOROMIRSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 

WŁODZIMIERZ JARMOŁOWICZ 

Osoby w „Czarującej szewcowej": 

Szewcowa 
Chłopczyk 

Sąsiadka I 
Są s iadka II 
Sąs '.adka III 
Sąsiadka IV 
Bigotka 
Burmistrz . 
Szewc . 
Mirlo . 
Kawaler z pasem 
Kawaler w kapeluszu 

REŻYSERIA: 

ZBIGNIEW KOPALKO 

Ewa Szadbey 
.Janina Krawczykiewicz 
Bożena Borzymska 

* * * 
* * * 
L11bomira Tarapacka 
Helena Poleska 
Bogumił Zatoński 

Zbigniew Stokowski 
Piotr MiJnerowicz 
Stanisław Siekierski 
Jerzy Kaczyński 

SCENOGRAFIA: 

JÓZEF ZBOROMIRSi:I 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 

WŁODZIMIERZ JARMOŁOWICZ 

ASYSTENT REŻYSERA: 

Zbigniew Stokcwski 

Przedstawienie prowadzi: 
Nika Zawadzka 

Kontrola tekstu: 
Hnlina Lewandowicz 
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... 

Federico Garcia Lorca urodził się 5 czerwca 1898 roku 
w Fuentevaqueros pod Grenadą, w rodzinie chłopskiej (matka 
jego była wiejską nauczycielką). Od 1910 rok~ mie~zka w Gr~
nadzie, gdzie też w 1914 roku rozpoczy:i:a s.tudia un~~ersyteck1~ 
(filozofia, literatura, prawo), ucząc się 3ednoczesme muzyki 
u Manuela de Falla. Na późniejszy rozwój twórczości Lorki 
wywarła również wpływ przyjaźń z malarzem Salvatore Dali 
i aktorką Margaritą Xirgu. 

Pierwsze wiersze Lorki powstają w 1 1916 roku. Debiutuje 
tomikiem „Impresiones y paisajes", już jako student uniwer
sytetu madryckiego, w 1918 roku. 

W 1920 roku w teatrze Eslava w Madrycie wystawia pierwszą 
swoją sztukę („El maleficio de la mariposa") - bez powodzenia. 
W rok potem wydaje „Libro de poemas". 
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W następnym dziesięcioleciu Lorca rozwi]a bardzo ożywioną 
działalność literacką. Między innymi pisze dramat „Mariana 
Pineda" (prapremiera w 1927 roku) i „La zapatera prodigiosa" 
(„Czarująca szewcowa" - prapremiera 24 grudnia 1930 roku 
w Madrycie). 

Po ukończeniu studiów w Madrycie (1928) zakłada w Grena
dzie pismo „El Gallo", następnie podróżuje po Francji, Anglii, 
Stanach Zjednoczonych, Kubie. Po powrocie do kraju w 1930 r. 
jest świadkiem proklamowania w Hiszpanii republiki, której 
rząd mianuje w 1932 roku Lorkę i Ugarte kierownikami 
wędrownego teatru „La Barraca". Po prapremierze sztuki 
„Amor de don Perlimplin con Belisa en su jardin" (na wiosnę 
1933 roku w Madrycie) Lorca wyjeżdża na dwa lata do Ameryki 
Południowej - jako reżyser. Następne lata to bujny rozkwit 
poetyckiej i dramaturgicznej twórczości Lorki. 

Po wybuchu rebelii gen. Franco przeciwko republice Lorca 
zostaje aresztowany przez falangistów i 19 sierpnia 1936 roku 
rozstrzelany przez nich w wąwozie Viznar pod Grenadą. Przy
padająca w tym roku trzydziesta rocznica śmierci Lorki obcho
dzona będ zie uroczyście również w Polsce. 

O „Miłości Perl!mplina i Belisy" powiedział Lorca, że jest to : 

„ ... szkic do wielkiego dramatu. Na razie jednak nic więcej nie zrobiłem 
poza naszkicowaniem w zwięzły~h słowach samych postaci... Nazwałem 
tę sztukę kameralną, gdyż chciałbym póżniej ten temat ze wszystkimi 
jego olbrzymimi trudnościami jeszcze raz opracować.(. .. ) 

Don Perlirnplin jest chyba na całym świecie najmniej zdradzanym 
mężem. Jego uśp.iona wyobraźnia zderza się ze straszliwą żądzą jego 
żony, ale w gruncie rzeczy to on jest tym, który przyprawia rogi wszyst
kim kobietom. Co mnie w Don Perlimplinie szczególnie .oczarowało, to 
kontrast między liryzmem a grote ską , które w każdej chwili mogą się 

ze sobą stopić ... ". 
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Od 
• rezysera 

Ograniczone środki wyrazu 
zachęcają do kreacji. Jest to stara 
prawda teatralna przestrzegająca 
przed inflacją pomysłów, tzw. ba
rokiem wyobraźni. Lepiej jest nie 
dośpiewać, nie dorys.ować, niż po
wiedzieć za wiele. Jeżeli w tea
trze chcemy odtworzyć szpetotę 
jednego człowieka„ nie musimy 
wdawać się w anatomiczny opis 
brzydoty, nie portretujemy, lee.z 
szkicujemy, obrysowujemy kon
tury . I właśnie owa konturowość 
jest zasadą poetyckiego teatru. 

„Czarująca szewcowa" Federica 
Garcii Lorki jest udramatyzowa
ną balladą o czarującej istocie, 
stwarzającej dla siebie urojoną 
rzeczywistość. Szewcowa marzy 
w każdej porze dnia i swoje ma
rzenia uznaje za konkretną rze
czywistość. Nic dziwnego więc, że 
w materię teatralną Lorca wplótł 
pajęczynę teatru snów. 

Teatra lne życie szewcowej i jej 
otoczenia wyraża się w gruncie 
rzeczy w terminach wewnętrzne
go krajobrazu, marzenia sennego, 
bi twy kolorów i podświadomości 
ze świadomością. St.ąd ·.vypływa 
nlez ::i ędny postulat dla inscen.iza
tora: trzeba uprawiać cnotę otl
ważnych propozycji. Obowiązuje 
ucieczka od dosłowllOOci. Należy 
(w op.ar ' iu o tekst autorski) stwa
rzać nowe, niepowtarzalne światy 
umowności teatralnej i za każ
dym zetknięciem się z tekstem 
poety na nowo przeżywać krea-

torstwo jak kolorową przygodę, 
dokładnie zdając sobie sprawę, że 
choć słowo Lorki jest substancją 
zasadniczą widowiska, to spek
takl nasz nie jest jedynie kopią 
oryginału i jego sługą, lecz rzeczą 
istn iejącą samą w sobie, rzą
d zącą się swoimi prawami, thea
trum mundi, theatrum ludi. 

Szewcowa wnosi do hiszpań
skiego miasteczka, w którym 
żyje , nową, pełną wizję świata. 
Stąd niechęć ponurego otoczeni.a, 
usi łującego zniszczyć ową atmos
ferę szczęśliwości. Szewc, stary 
mq ż, sentymentalny Herod, ma
rzyciel, oddany bez reszty swoim 
małym prawdom wewnętrznym, 
nie umie dostrzec w młodej żonie 
anj oła. \V rezultacie przekona się 
o tej prawdzie, a wtedy w głąb 
jego przeraźliwego ksiąstewka 
wtargnie naiwna wiara w czaru
jącą, jedyną istotę, zdolną roz
proszyć wszelką boleść i wstrzy
mać proces starzenia. Ostatecznie 
całe miasteczko zacznie go podzi
wiać, a jemu samemu i 57.eWCO
wej urosną .skrzydła. 

ZBIGNIEW KOPALKO 
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'F. {jarcia. .E.orca. 

NIEWIERNA MĘŻATKA 

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 wychyliły się m~gle 
jak bukiety hiacyntowe. 
Jej nakrochmalone halki 
w moich uszach zaszumiały 
jak gdyby sztuka jedwabiu 
pruta dziesięciu nożami. 
Bez światła srebrnego w wierzchołkach 
drzewa wzrastają daleko, 
a psów widnokrąg w oddali 
naszczekuje hen za rzeką. 

* 
Już jeżyny i sitowia, 
i głogi daleko w tyle. 
Tu dla niej pod sploty włosów 
dołek w piasku uczyniłem. 
Już precz odrzuciłem 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 darzą się blaskiem takim. 

Jak dwie zaskoczone ryby 
jej biodra się wymykają, 
na poły są pełne ' chłodu, 
a na poły pełne żaru. 
Jeszcze tej nocy jechałem 
najlepszą z dróg na źrebicy 
bez strzemion i bez wędzidła, 
maści perłowej macicy. 
Nie powiem, bom jest mężczyzną, 
co ona mówiła do mnie. 
Światło rozumu wskazuje, 
bym był ostrożny ogromnie. 
Teraz pobrudzoną piaskiem 
i pocałunkami w:odłem 
znad rzeki. Szpady irysów 
bi!y się z wiatrem chłodnym. 

Ja, jak to ja, byłem dla niej 
jak prawdziwy Cygan z lasu, 
Dałem jej pudło do szycia, 
duże z żółtego atłasu, 
ale się kochać w niej nie chcę, 
bo własnego męża mając 
mówiła, że jest dziewczyną, 
kiedym nad rzekę brał ją. 

POŻEGNANIE 

Kiedy będę umierał, 
otwórzcie drzwi od balkonu. 

Chłopiec je pomarańczę. 
(Widzę to z balkonu.) 

Żniwiarz kosi kłosy. 
(Słyszę to z balkonu.) 

Kiedy będę umierał, 
otwórzcie drzwi od balkonu! 



BEL/SA I PERLIMPLIN 

'f. (jard.a. .f.orca. 

GITARA 

Oto już płacz gitary 
słychać. 
Poranek burzy się 
w kielichach. 
Zaczęła płakać nam 
gitara. . . , 
Próżno uciszyć ją się starasz. 
Nie można jej ucis~yć ·: 

' 'hiciym. . 
~ .. ~ Zljlpłakała monotonń~ „·~ 
··.: jąk woda pełha 'g~~. 

. r. ~~-a~a~a;. jak. '.~~J1Wcze 
po smezycy, · 
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Nie można jej uciszyć 
niczym. 
Po rzeczach odległych 
zapłakała, 
po piasku południa gorącym, 
co wzywa kamelie białe . 
Płacze za strzałą bez celu 
i za wieczorem bez jutra, 
po pierwszym ptaku umarłym 
przed świtem. 
O gitaro! 
Serce pięcioma szpadami 
przebite. 

Kierownik ·adm i n is tra c j i w O 1 szt y n ie 

ANDRZEJ SZADZIEWSKI 

Kierownik techniczny 

PAWEŁ CHŁOS'rA 

Kierownicy pracowni 

krawieckie) damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DOMICZEK * stolar
s:kiej: ARKAD.IUSZ BOGDANOWICZ * ślusarskiej: ANTONI LEWAN
DOWSKI * malarskiej: EDMUND GIECZEWSKI * modelarskiej: STA
NISŁAW PREŃSKI * tapicerskiej: WIKTOR JANKOWICZ * szewskiej: 

JAN MURAWSKI 

Główni elektrycy 

TADEUSZ GEREJ, MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego 

HENRYK KOZŁOWSKI 

Brygadierzy sceny 

JÓZEF CHUDZIŃSKI, ANTONI !SZORA, KAZIMIERZ JURGIN 

Szkice kostiumów: Józef Zboromirski 

Wiersze w przekładzie Jerzego Ficowskiego 

Redakcja programu: Edward Martuszewski 
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W „Miłości - don Perlimplina" 

O S OBY: 

Don Perlimplin 
Belisa . . 
Marcolfa. 
Matka 

Stefan Knothe 
Wiestawa Niemyska 
Halina Lubaczewska 
Halina Bielawska 

Szewcowa . 
Chłopczyk . 
Sąsiadka I . 
Sąsiadka II 
Sąsiadka III 
Sąsiadka IV 
Bigotka . 
Burmistrz 
Szewc 
Mirlo . . 

REŻYSERIA: 

BOHDAN GŁUSZCZAK 

SeEN06RAFIA: 

JÓZEF ZBOROMIRSKI 

6PRA-COW ~NIE MUZYCZJ.\m: 

W ŁODZIMiERZ JARMOŁOWICZ 

W „Czarującej szewcowej" 

óS, OBY: 

Ewa Szadbey 
Janin-0. K.rawczykiewicz 
Bożena Borzymska 
* * * 
* * * 

Kawaler z pasem 
Kawaler w kapeluszu . 

Lubomira Tarapacka 
Helena Poleska 
Bogumił Zatoński 
Zbigniew Stokowski 
Piotr Milnerowicz 
Stanisław Siekierski 
Jerzy Koczyński 

REŻYSERIA: 

Z<HIGNIEW .KOPALKO 

SCENOGRAFIA: 

JÓZEF ZBOROMIRSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 

WŁODZIMIERZ JARMOŁOWICZ 
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