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FEDERICO GARCIA LORCA -

- ,,Śpiewające Serce Hiszpanii" 

W panteonie wielkich artystów, wyznaczają

cych etapy rozwoju sztuki, odnajdujemy naz

wi ska ludzi, którym dane było przez dług ie 

dz'e s iątki lat tworzyć i wzbogacać światowy 

dorobek kultury. Ci twórcy mieli czas na stop

niowy rozwój swej artystycznej osobowości , na 

jej ewolucJę, na zdobycie coraz szerszego uzna

nia i mogli za życia nasycić się chwałą swych 

dzieł. Ale w galerii wielkich twórców są i tacy, 

którym tragiczny los nie pozwolił długo żyć, a 

m imo t o żdążyli olśnić świat swoim dziełem i 

wpi s ać sic; trwale w pamięć pokoleń. Ich śmier

l"i towarzys zył powszechny żal, że ludzkość· 

utraciła wspaniały skarb: to piękno, którym 

art ys ta mógł ją jeszcze obdarować. 

Taką właśnie niepowetowaną stratę poniósł 

świat 20. s ierpnia 1936 r oku, kiedy umilkło 

„Spiewające serce Hiszpanii" FEDERICO 

GARCIA LORCA. Miał wówczas zaledwie 37 

lat i tragizm jego śmierci był tym większy, że 

nje spowodował jej ani nieszczęśliwy przypadek, 

ani choroba. Zabiła go nienawiść ludzka 

strach. Nienawiść - bo frankistowscy faszyści 

nienawidzili piewców wolności ludzkiego 

szczę ." cia. Strach - bo bali się poezji Lorki, 

.ie.i siły i wpływu na ludowy front antyfaszy

stowski. Nawet uwięziony poeta był dla nich 

" roż n y i dlatego został zamordowan y kulami 

żandarmów. 



Urodził s i ę jako syn właściciela małego fol

wark u w Fuentevaqueros pod Granadą i od 

wczesnego dzieciństwa towarzy szył a mu muzy

ka , taniec i pieśń andaluzyjskich wieśniaków. 

Ta udowa sztuka , przez wieki wytapiana z fol

kloru cygańskiego , murzyńskiego, maurytań

sk iego i żydowskiego , chwytająca od przetacza

jącyc h s ię przez Hiszpanię ludów wszystko, co 

g orące , ko lorowe i rytmiczne - zawiera ła po

chwa ł <'; ży c ia , jego radości i piękna . Historia 

wojen , terroru i okrucień stwa k ościelnej in

k\vizycj i wniosła w nią gorący protest przeciw

ko silom. zagrażaj ącym ludzkiemu szczęściu . 

Mały Lorcu tańczył i śpiewał na jarmarcz 

n ych zabawach i uczył si ę )Oznawać świ a t po

przez poetyckie ludowe romance i przygo dy 

bo haterów wędrowny ch teatrzyków kukiełko

w ;· c~h . Tłem tych pierwszyc h , zapada j ącyc h w 

jego wrażliwą duszą obrazów, by ła u rzek ająco 

pi~lrna przyroda ziemi andaluzyjsk iej. Żył więc 

jak gdyby w scener ii fa scynującego swym kolo

rytem teatru ludowego. 

Nie umiał być tylko widzem. Ju ż w dziecii1-

slwie objawiał gorącą pasję twórczą. Razem z 

rodzeń stwem imrowizuje w domu teatrzy k ku

ki ełkowy , jest jego reżyserem , aktorem i coraz 

częśc i ej autorem. Później , w szkole, tworzy 

teatr amatorski, którego klasyczny hiszpański 

reper tuar uczy go zasad dramaturgii. 

W ty ch teatralnyt:h i poe tyckich poczynaniach 

nie byle nic z planów tzw. kariery artystycznej, 

żadnego zamysłu o renomie wziętego pisarza 

lub sławnego i:eżysera. Lorca -- to gorą ca spon

taniczność . . Jego twórczość - to potrzeba na

tury. Nie tworzył jednak sobie a muzom; mu

s i a ł zaraz, natychmiast dzi elić się swoją ra-

dością tworzenia z ludźmi. Początkowo z czysto 

rodzinną widownią, potem z przyjaciółmi, z ko

legami szkolnymi, z przygodnymi słuchaczami. 

Aranżują(' przedstawienia swoich groteskowych 

i lirycznych miniatur scenicznych, sam wygła

szał prolog i, malował dekoracje, improwizował 

muzykę przy fortepianie . Dwoił się i troił, był 

tak hojnym rozdawcą swej sztuki, że nawet 

nie myśla ł o jej trwalym zapisie. Wiele prze

piękny c h romanc, prawdziwych perełek - drob

nych utworów scenicznych nie zostało nigdy 

opublikowanych, bo szczęśliwy podniecony 

zachwytem publicznośc i autor rozdawał swoje 

rękopisy przyjaciołom natychmiast po przedsta

w ieniu. P o prostu wyśpiewywał z siebie całą 

swoją miłość do piękna, swój spontaniczny 

protest przeciwko szpetocie zla, nie dbając o 

utrwalenie własnego sukcesu. Tak samo, jak 

znani mu od dzieciństwa wieśniacy andaluzyj

scy , którzy dla samej radości wspólnego przeży

cia w ciągu jednej księżycowej nocy ofiarowy

wali mu wspaniały skarb romanc, muzyki i 

tańca. 

Nie znaGZy to jednak, że twórczość Lorki 

była powieleniem tradycyjnej sztuki ludowej. 

Wrażliwy poeta odczuwał atmosferę współczes

ności, chwytał w lot nowe prądy artystyczne, 

które przetwarzał i wzbogacał własną osobowo

ścią. 

„„.Do jego poezji docierało wszystko naj

bardziej postępowe i choć trudne przy wiel

kim wyrafinowaniu nowych prądów estetycz

nych, to jednak równocześnie ściśle splecio

ne z elementami · głęboko rdzennej, starej 

twórczości narodowej . Można więc powie

dzieć, że Lorcą, poeta nowoczesny o swobod-



nej fantazji, jest też i najbardziej tradycyjny 

ze wszystkich współczesnych poetów. I tu le

ży przyczyna jego niezwykłej popularności". 

(Federico de Onis, hiszpański 

historyk i krytyk literatury) 

Wszystko, co pisał, wyrastało z gruntu liberal

nych (zdecydowanie antyklerykalnych), postępo

wych idei. Kiedy więc w 1931 r: po dwuletnim 

pobycie w Ameryce powrócił do kraju, w któ

rym wla~nie dokonywał się przewrót republi

kański - jego opowiedzenie się po stronie mło

dej Republiki było naturalną konsekwencją do

tychczasowej postawy. 

Czuł się potrzebny narodowi w jego walce i nie 

mylił sie: nowy minister oświaty i kultury Fer

nando de los Rios - dawny nauczyciel Lorki 

- powierza mu zorganizowanie wędrownego 

teatru ludowego, który docierałby do wsi i mia

steczek, niosąc ich mieszkańcom piękno wiel

!dej sztuki. 

Trudno było o trafniejszy wybór. Lorca nie 

namyślał się ani chwili i wkrótce ruszył w dro

gę jako dyrektor i reżyser teatru, mieszczącego 

się w ciężarówce o kształcie cyrkowej budy. 

Nazwał ją „La Barraca". 

Ileż twórczej pasji i żarliwości ideowej mu

siało cechować młodego poetę oraz pomagającą 

mu grupę studentów i pisarza Eduardo Ugarte, 

skoro w tak prymitywnym teatrze wystawiano 

najwspanialsze dzieła klasyków hiszpańskich: 

Lopego de Vega, Calderona, Cervantesa. Teatr 

ten zaskakiwał inwencją reżyserską, nowością 

spojrzenia i znalazł się wkrótce w czołówce 

scen Republiki. 

Reżyserska twórczość wzbogaciła równocześ

n ie Lorkę jako dramaturga. Jego dorobek obej

muje już teraz nie tylko małe formy poetyckie 

i sceniczne, ale wkracza w rejony wielki ego 

dramatu. 

Zarówno te dramaty, jak i komedia i farsy gro

teskowe stanowią dziś trwały repertuar scen 

światowych. We wszystkich sztukach Lorki do

chodzi do głosu echo hiszpańskiej sztuki ludo

wej, ludowego obyczaju, doli i niedoli. Obok ra

dości i zabawy („Czarująca szewcowa") odnaj

dujemy w scenicznej twórczości poety tony tra

giczne, bo burzliwe dzieje ludu hiszpańskiego za

wierały w sobie także bezmiar cierpienia, krzyw

dy i walki („Mariana Pineda", „Krwawe gody'', 

„Panna Rosita czyli mowa kwiatów", „Yerma"). 

Tragizm niektórych z tych utworów przeplata 

autor scenami wręcz groteskowymi, nie zamyka 

się w żadnych schematach formalnych, zawsze 

zaskakuje ogromem wyobraźni i bogactwem na

s tr ojów. Tak samo pasjonuje się teatrem dra

matycznym jak i teatrem kukieł, który miał 

w Hiszpanii ugruntowaną tradycję ludową. Czę

sto te same utwory inscenizuje w obydwóch 

w ersjach i zarówno dla kuk!y, jak i dla żywe

go aktora odnajduje jedyny właściwy ton. Cza

se m obie te formy teatralne przenikają się na

wzajem, jak np. w „Czarującej szewcowej", 

gdzie Lorca wprowadza na scenę typowego t i

l i r i ter o (dawna nazwa: titerero), wędrujące

go po wioskach i miasteczkach z własnym tea

tr zy k iem kuk ie!. 

\V prawie w szys tkie swoje dramaty wplata o

parte na ludowych motywach romance i bal

lady, pozornie oderwane od treści sztuki, a 



przecież przedziwnie z nią jednorodne, bo wy

rastające ze wspólnego źródła: z umiłowania 

pic;kna. 

Ludowość i element improwizacji wielu jego 

t eatralnych poczynań zbliźa je do włoskiego 

teatru typu Comedia dell'arte często poeta 

sam podkreśla to pokrewieństwo w imionach 

swoich postaci (Cristobal-PoJichinel) lub bez

pośrednio w tekście ich dialogu. Lorca nie trak

towa! swych utworów jako form skończonych, 

jak gdyby bal się, że staną się wówczas mar

twe; zmieniał ich kształt z przedstawienia na 

przedstawienie, wymieniał romance i ballady, 

dając tym samym moralne prawo innym insce

nizatorom jego dziel do podobnych twórczych 

transpozycji. Stąd też w wielu scenicznych rea

liz ac jach jego utworów reżyserzy włąc;>:al i w 

ich podstawowy tekst coraz to inne pieśni lub 

wier sze, czerpią c .i e z bogate j twórczości poety. 

(Takie właśni0 prawo wykorzysta no w naszej 

inscenizacji „Czarującej szewcowej" , wplatając 

w nią romance i fragmenty grotesek z „Teatra 

Breve:"'). 

Teatr Lorki stal si<; po jego ś mi 'rei własno

śc ią nie t ylko n aro du hiszpańskiego , ale całego 

świata . Naj dziw n iej sze , najbardzie j zaskakujące 

pomysł:• poe ty znaj dujc1 zrozumi enie widzów 

pod w s7.ys tk im i s zerokościami geograficznymi, 

bo wywodz :ą s i ę ze w spóln ego dla wszystkich 

źród ł a: z milo~c i życi a i jego bogactwa. 

W Polsce gran o p raw ie w szystkie dramaty 

Lo rki ( najczęściej „Czarującą szewcową"), a 

n iektóre z ty ch inscenizacji stały się wielkimi 

os i ągni ęciami (np. „Krwawe gody" w reżyserii 

L eona Schill e ra). Popularyzowano również jego 

twórczość w teatrze Polskiego Radia („Teatra 

Breve"), na scenie lalkowej (w krakowskiej 

„Grotesce"), a w ostatnich latach Teatr TV za

poznał miliony widzów z takimi utworami jak 

„Romans don Perlimpllna i Belisy", „Panna Ro

sita czyli mowa kwiatów" i „Yerma"). 

Przed trzema laty obchodzono w całym świe

cie (z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu 

Teatralnego) 30-tą rocznicę tragicznej śmierci 

wielkiego artysty hiszpańskiego. Na setkach 

scen pojawiły się wówczas urzekające swoją 

poetyką dzieła Lorki. 

Zamykając pierwsze ćwierćwiecze opolskiej 

sceny, ofiarowujemy naszej publiczności utwór 

artysty, który wniósł do teatralnej sztuki nie

zmierzone bogactwo prawdziwej poezji. 

k.k.c. 



FEDERICO GARCIA LORCA 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 
Jaskrawa farsa w 2 aktach 
(„La Zapatera Prodigiosa") 

Przekład Zofii Szleyen 

O b s 1 da: 

SZEWCOWA . 

SĄSIADKA 

W CZERWONYM 

SĄSIADKA 

W FIOLETOWYM. 

SĄSIADKA 

W CZERNI 

SĄSIADKA 

W ZIELONYM 

SĄSIADKA 

W ŻÓŁTYM 

DEWOTKA 

AUTOR · .. 

SZEWC .. 

CHŁOPCZYK 

BURMISTRZ 

DON MIRLO 

KAWALER 
Z PASEM . 

KAWALER 
W KAPELUSZU 

Ludzie z miasteczka 

;f;ifia Bielewicz 
I 

Wanda Wieszczycka 

Irena Dudzińska 

Irena Charkowska 

Alicja Telatycka 

* * 
Maria Tylczyńska 

Edmund Pietryk 

J\;izimierz Jaworski 

łnna Ramza 

Jjdam Leśniowski 

'f Jdeusz Żyliński 

Juliusz Zawirski 

Piotr Milnerowicz 



REŻY S ER 
Edmun d Pietryk 

MUZYKA 
Stanisław śmiełowski 

SCENOGRAF 
Maria Adamska 

KOMPOZYCJA RUCHU 
Leszek Czarnota 

ASYSTENT REŻYSERA 
Alicja Telatycka 

Przeds tawienie prowadzi - Andrze j Słomowicz 

Kontrola teks tu - Kazimiera Nud 

Ki erow nik tec hniczny - J an Balcerek 

Pracown ia k rawiecka - Jan ina Zielska . 
Gr zegorz Biłan 

P racownia fryz jerska - Gertruda Kokot 

P race m alarsk ie - Witold Warmuzek 

Swiatło - Wik tor Maciążek 

Modelator - Bronisław Sławiński 

Rekwizy tor - Jan Kremer 

Brygadie r scen y - P iotr Dobis 

TEATR BYL MOIM POWOLANIEM. ODDA

LEM MU WIELE GODZIN MEGO ŻYCIA. 

MAM WLASNĄ, INDYWIDUAI.NĄ JEGO 

KONCEPCJĘ. TEATR TO POEZJA, KTORA 

PODNOSI SIĘ Z KART KSIĄŻKI I STAJE 

SIĘ WLASNOSCIĄ CZŁOWIEKA. A KIEDY 

TO SIĘ URZECZYWISTNIA, CZLOWIEK MO

WI I KRZYCZY, PLACZE I ROZPACZA. 

TEATR WYMAGA, ABY KAŻDA POSTAC 

SCENICZNA UKAZYWALA SIĘ W KOSTIU-

' 
MIE POEZJI I ABY ROWNOCZESNIE JE.I 

KREW I KOŚCI BYLY WIDOCZNE. MUSZĄ 

TE POST ACIE BYC TAK LUDZKIE. ' TAK 

PRZERAŻAJĄCO TRAGICZNE, POWIĄZANE 

Z ZYCIEM I DNIEM Z TAKĄ SILĄ, ABY 

Blt.Y W OCZY ICH ZDR ADY, ABY PRZEZY

WAC MOŻNA BYLO ICH CIERPIENIA I ABY 

NA ICH USTA SPŁYNĘŁY SŁOWA NIOSĄCE 

CAŁY :lAR MIŁOŚCI LUB NIENAWIŚCI. 

(Federico Garla Lorca - 1936) 



CZARY MOTYLKOWEJ PANNY - to poetyc
ka groteska sceniczna ze zbioru ,,Teatra Breve''. 
W świecie owadów i robaczków rozgrywają sic; 
tu sprawy wielkich miłości i rozczarowań. Ma
ły, śmieszny i brzydki Kar ac z a nek rozmi
łował się w prześlicznej Moty lic z ce, która 
mają c okaleczone skrzydełko znalazła się pod 
opieką karaluszków. Jest dla nich olśniewająco 
pięknym zjawiskiem, tak pięknym , że gorąca 

miłość szpetnego Kar ac z a n ka uchodzi w 
ich oczach za pożałowania godne szaleństwo. 

Zakochane stworzonko umiera. 
Oto końcowa scena utworu: 

KARACZANEK (podchodząc blisko do Moty
liczki) 

Spi czysta królowa łąki, 
która zmraża krople rosy? 
Która zna sekrety trawy 
i pieśni wody? 

(Motyliczka nie odpowiada, lecz zaczyna tań

czyć) 

Nie odpowiadasz? Może nie słyszałaś 
słów mych gorących? 

(Motyliczka porusza skrzydłami, jakby chciała 

frunąć) 

Chcesz latać? W górze ciemno samej, 
a ty masz skrzydło złamane . 

Pocałunkami rany twe wyleczę, 
kiedy się z tobą ożenię; 
wówczas ogromny słowik, 

mój przyjaciel, 
poniesie nas w chmury o poranku. 
Teraz nie trzeba fruwać. Noc zapada. 
Patrz, ile cieni w gałęziach, 

a cień to ciężar, c:o nas ciśnie we śnie; 
jest powiewny, lecz przygniata. 

(Motyliczka pada na ziemię) 

Bez ciebie moje serce usycha. 

(K ar::icza nek podchodzi hli sko do Motyliczki) 

Posłuchaj, co ci powiem. 

Nie usiłuj pofrunąć ku szczytom, 

zostań w domu moim. 

Pójdę na polowanie, by ciebie ubawić, 

schwytam tłustą cykadę, 

co cię będzie usypiać ćwierkającym 

graniem 
wieczorem i o świtaniu. 

Przyniosę ci kamyki ze strumyka, 

drobne mrówki karliczki 

i będziesz spijała krople rosy 

z mych warg gorących . 

Co ja widzę w tobie, w twych 
' 

czółkach? 

Motyliczko! Wróżko najczystsza, 

skrzydlata! 

Jesteś jak kwiat przybyły z innego 

świata 

lub morska piana. 



(Karaczanek obejmuje Motyliczkę. Ta opada 
bezwładnie w jego ramiona) 

Jaka jesteś zimna! Chodź ze mną, 

w mojej norce ciepło; 

stamtąd zobaczysz, jak łąka szeroka 

gubi się w dali. 

(Motyliczka odrywa się od niego raptownie 
tańczy) 

Czy serca nie masz? Żar mój cię nie 

rozgrzał, 

płomień mój cię nie pali? 

I komu teraz powierzę mą rozpacz? 

O zaczarowany kwiecie! 

Matko rosy mojej łąki! 

Woda ma cień świeży w dzień gorący, 

na mgłę nocną rankiem patrzy 

oko. gwiazdy w przestworzach 

jaśniejącej, 

tylko dla duszy mej miłości nie ma? 

Kto mi dał te oczy, których nie chcę, 

i te ręce, które pragną 

pochwycić miłość niepojętą, 

co skończy się wraz z moim życiem?! 

Kto mnie gubi w tych cieniach? 

Kto cierpieć każe, żem jest bez 

skrzydeł! 

* 
„ 

(przekł. Zofii Szleyen) 



REZY ERZY I AKTORZY 
~ CENY DRAMATYCZNE PTZO 

w sez. 1969/70 

Reżyserzy 

Stanisław Wieszczycki 

Franek Michalik 

Edmund Pietryk 

AktorzY 

Barbara Barcz 

Zofia Bielewicz 

I rena Charkowska 

Irena Dudzińska 

Ewa Frąckiewicz 

Anna Ramza 

Józefa Szpaczy ńska 

Alicja Telatycka 

Maria Tylczyńska 

Wand a Wieszczycka 

Franciszek Bay-Rydzewski 

Mirosław Gawlicki 

Kazimierz Jaworski 

Bronisław Kassowski 

Bogdan Kraśkiewicz 

/\da m Leśniowski 

Zdzisław Ł~cki 

Stanisław Marecki 

Janusz Mier zyt1sk1 

Piotr Milnerowicz 

Włodzimierz Musiał 

Ryszard Wilda 

Juliusz Zawirski 

Tadeusz Żyli ilski 

W dalszych planach repertuarowych na seion 
1969/70 przewiduje się ro. in.: 

GWAŁTU, CO SIĘ DZIEJE 
- Al ksandra Fredry 

PIERŚCIEŃ WIELKIEJ DAMY 
- Cypriana Kamila Norwida 

HOTEL - Edm un da Pietryka (sztuka nagrodzo
na w konkurs ie dram aturgicznym „Wiosny O
polskiej" 1969) 

ELEl{TRA - Jean Giraudoux 

/ 

P rzypominamy adres biura, przyjmującego zbio· 
rowe zamówienia na bil ety: Dzial Organizacj i 
Widowni PTZO. Opole, ul. 24 Marca, tel. 59-41. 



TERENOWE FILIE 

PA STWOWEGO TEATRU ZIEMI OPOL KIEJ 

RACIBÓRZ 

Powiatowy Dom Kultury 

Ulica Szopena 31 

tel 39-67 

BRZEG 

Brzeski Dom Kultury 

ulica Mleczna 

tel. 858 

KĘDZIERZYN 

Dom Che~ilea 

ulica $ wierczewsldego 27 

tel. 20-77 

REPERTUAR BIEŻĄCY 

Scena dramatyczna 

D\llA TEATRY - Jerzego Szaniawskiego 

PIERWSZE KROKI - Leona Pasternaka 

KALIGULA - Alberta Camus'a 

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA 
- wg L. M. Montgomery 

BLISKI NIEZNAJOMY 
- Aleksandra $cibor-Rylskiego 

Scena lalkowa 

MI$ BĄBELEK WSRóD ROZBÓJNIKÓW 
- Rafaeli Łukaszewicz i Bogusławy Konstanty 

BAJKI PANA BRZECHWY 
- wg Jana Brzechwy 

GUIGNOL W TARAPATACH 
- Jana Wilkowskiego i Jana Ośnicy 

W PRZY GOTO W ANIU 

Scena dramatyczna 

CZA RN A KOMEDIA 
- Peter Sha!fer'a 

MAŁZEŃSTWO KRECzyN"SKIEGO 
- Suchowo Kobylina 



\ -

Cena zł 2,-

Opracowanie programu 
Krystyna Konopacka-Csala 

O pul zaw. ~ l50 99 25.00 K-4 143h 


