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TEATR WĘDROWNEGO SZEWCA 

Zamiar wystawienia Czarującej szewcowej w połączeniu z Roman

sem don Perlimplina i Belisywydawał się przez chwilę osobistym 

odkryciem reżysera, do czasu, kiedy przy wnikliwszej lekturze bio

grafów autora nie okazało się, że ... na początku był Lorca. 

Lorca - dramaturg i inscenizator- pod którego okiem w roku 193 3 
w Teatro Espafiot odbyła się prapremiera Don Perlimplina, połą

czonego z Czarującą szewcową jako druga część spektaktu. 

Pomysł okazał się więc jedynie od kryciem teatralnej przeszłości obu 

utworów, a cała różnica polega na konstrukcji teatru w teatrze, czyli 

zastąpieniu opowieści o Siodlarzu (będącej w oryginale monodra

mem Szewca-Aktora) teatrem Wędrownych Masek, odgrywających 

miłosną romancę, z Szewcem-kug Jarzem w roli Perlimplina ... 

W Polsce tradycji połączenia tych utworów w jednym wieczorze 

dotąd nie było, co mogłoby sugerować ich wzajemną, teatralną 

nieprzystawalność. Skoro jednak, u zarania, sam Don Federico uznał 

to skojarzenie za właściwe, nie ma istotnych powodów do sprzeci

wu. Tym bardziej, że ustalający plan premier dyrektor Kazimierz 

Dejmek był żywo zainteresowany pomysłem teatru w teatrze Lorki 

i w jednym z wywiadów określił ten zabieg jako bardzo ciekawy

być może także dlatego, że w tym czasie przygotowywał już insce

nizację Hamleta, w której nie polityka i sprawy dworu, ale istota 

Teatru Aktorów miały stać się ostatnim Jego przesłaniem. 

Czy można i czy wypada porównywać występ Aktorów Hamleta z 

przybyciem Teatru Wędrownego Szewca do miasteczka Szewco

wej? Jeżeli - to tak, jakbyśmy dzisiaj porównali tournee artystów 

stołecznych, odgrywających dramat polityki i kultury, z występem 

teatru ulicznego, grającego (niczym „La Barraca" Lorki) farsę o mi

łości i zazdrości. Czyli -zachowując wszystkie proporcje. 

Ajednak teatr jest w swej istocie jeden - bez względu na to, czy 
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korzysta z subwencji państwa i możnych mecenasów, czy też z dat

ków zbieranych do czapki, oraz bez względu na to, czy jego sztuka 

obudzić ma sumienie Króla lub Prezydenta miasta, czy niezbyt wier

nej żony ... 

„Teatr to teatr - w teatrze gra się przedstawienia ... " - mawiał Szy

ling, dyrektor wędrownej trupy w sztuce Tadeusza Bradeckiego. 

Przedstawienia, które są zwierciadłem świata, albo zwierciadła tego 

okruchem, w którym ujrzeć możemy jednako odbite charaktery -

męża i żony, albo króla i złoczyńcy. Mag1ia tego lustra polega także 

i na tym, że odbić potrafi to, czego nie widać - jeżeli tylko (ma się 

rozumieć) właściwie odegra się role. 

Jan Polewka 
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Adam Komorowski 

ZAWSZE FEDERICO 

Federico Garcia Lorca miał 38 Jat, kiedy został rozstrzelany. Pozosta

je tajemnicą, jak człowiek, którego przyjaciele wspominają jako 

prawdziwą duszę każdego towarzystwa, wzywający o świcie do 

zasłaniania okien, by przyjęcie mogło trwać dalej w złudzeniu za

trzymanego czasu, nieustannie uwikłany w mniej lub bardziej szczę

śliwe związki i przygody miłosne, ciągle w podróży, potrafił tak 

wiele napisać. W miejscu, gdzie przebywał, zastać go w domu czy 

hotelu można było tylko w godzinach południowych, bowiem 

zwykł odsypiać nocne zabawy. Stąd taka obfitość zdjęć Lorki w szla

froku lub piżamie. 

Od czasów licealnych bezustannie podróżował po całej Hiszpanii. 

Ostatnie pięć lat życia to nieustanne wędrowanie ze stworzoną z 

jego inicjatywy grupą teatralną „La Barraca" po najbardziej zapo

mnianych miejscowościach kraju. Tam montowano na rynkach sce

nę i grano, głównie dla plebejskiej widowni. „La Barraca" prezen

towała przede wszystkim jednoaktówki Cervantesa, Życie snem 

Calderona (dzięki temu dramatowi, którego akcja umiejscowiona 

jest na polskim dworze, tysiące hiszpańskich wieśniaków dowiady

wały się o kraju takim jak Polska) i Owcze źródło Lope de Vegi. fst

nienie „La Barraca" było możliwe, ponieważ pierwszym ministrem 

oświaty w rządzie, który powstał w 1931 r. po upadku monarchii, 

był Fernando de los Rios, przyjaciel i nauczyciel Lorki z okresu jego 

studiów w rodzinnej Grenadzie. Lorca realizował największe dzie

ła sceniczne Złotego Wieku z wielką pieczołowitością. Wiemy, że 

jego udział w próbach był zawsze niesłychanie aktywny. Każdy 

spektakl poprzedzał krótką prelekcją, w której starał się przybliżyć 

publiczności prezentowaną sztukę. 
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* * * 

Gdy jego najbliżsi przyjaciele-Salvador Dali i Luis Bunuel- od 1929 

roku zaczęli działać w Paryżu, Lorca po rocznym pobycie w No

wym Jorku i na Kubie zagłębił się w tej zapóźnionej i prowincjo

nalnej Hiszpanii, od której oni chcieli się odciąć. Jego zanurzenie 

się w tym, co najbardziej tradycyjnie hiszpańskie, dla Bunuela i 

Dalego było oznaką słabości, zaprzepaszczeniem talentu. Ich listy 

pisane do Lorki oraz do wspólnych przyjaciół pełne są upomnień i 

niepokoju, że Lorca ulega temu, co ich w Hiszpanii najbardziej draż

niło: egzaltacji folklorem, zaściankowości, klerykalizmowi (w tym 

czasie Lorca napisał jeden z najlepszych mistycznych wierszy hisz

pańskich XX wieku - Odę do Przenajświętszego Sakramentu). 

Zadrażnienia pomiędzy Lorką a Bufiuelem i Dalim zaszły tak dale

ko, że Lorca odebrał film Pies andaluzyjski jako złośliwość. Sam tytuł 

miał być obelgą pod jego adresem. Z perspektywy lat widzimy, że 

wszyscy trzej mieli swoje racje. Jest zadziwiające, że dziś nie może

my sobie wyobrazić kultury hiszpańskiej minionego wieku bez tych 

trzech twórców: Andaluzyjczyka Lorki, Aragończyka Bufiuela i Ka

talończyka Dalego. Madrycka „Residencia de Estudiantes", rodzaj 

wzorowanego na Oxfordzie czy Cambridge campusu, uczyniła na 

kilka lat nierozłącznymi przyjaciółmi zupełnie różne osoby, które 

można traktować jako ucieleśnienie regionalnych stereotypów: 

andaluzyjska zmysłowość Lorki, katalońska przedsiębiorczość Da

lego i aragoński upór Bunuela. Nie od rzeczy będzie dodać, że 

żaden z nich studiów nie ukończył, ku utrapieniu finansujących ich 
naukę w Madrycie rodzin. 

Może największe wyrzuty sumienia miał z tego powodu właśnie 

Lorca. Bowiem Dali szybko uznał, że profesorowie Królewskiej Aka

demii Sztuk Pięknych są całkowicie niekompetentni, by go egza

minować i zdołał do tego przekonać rodzinę. Filmowe zaś pasje 
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Bunuela były wówczas tak odległe odjakiejkolwiekmaterii naucza

nia, że przyszły reżyser czas w „Residencia de Estudiantes" poświę

cał treningom bokserskim i chodzeniu z przyjaciółmi do kina. Nato

miast rodzina Lorki, która pogodziła się z faktem, że najstarszy syn 

nie będzie prawnikiem, oczekiwała przynajmniej ukończenia stu

diów filologicznych. 

Poetyckie sukcesy Lorki, a nawet jego wczesna poetycka sława, nie 

satysfakcjonowały w pełni rodziców. Tym bardziej, że podczas jego 

nauki w Grenadzie odrzucili propozycję nauczycieli muzyki, by 

Lorca wybrał karierę wirtuoza. Lorca otrzymał jednak dobre wy

kształcenie muzyczne, całe życie lubił popisywać się grą na piani

nie. Tworzył muzykę do swoich sztuk, nagrał - jako akompaniator 

słynnej La Argentina (żony swojego przyjaciela, torreadora i dra

maturga, !gnacie SanchezMejia, którego śmierci na arenie poświęcił 

swój najbardziej znany poemat Elegie na śmierć lgnacio Sanchez 

Mejia) - kilka płyt. Uchodził za jeden z największych autorytetów 

w sprawach muzycznego folkloru Hiszpanii, współpracował w jego 

dokumentacji z Manuelem de Falla. 

* * * 

Lorca pochodził z bogatej chłopskiej rodziny, jego ojciec zdobył 

spory majątek, szybko przestawiając się na uprawę buraków cu

krowych w okresie boomu cukrowego i spekulując gruntami; mat

ka była nauczycielką. Była to rodzina o sporych ambicjach kultural

nych i artystycznych, ale zabezpieczenie bytu finansowego stano

wiło dla niej sprawę niezwykłej wagi. Gwarancją tego miał być 

tytuł uniwersytecki. Lorca bardzo poważał rodziców, skwapliwie 

rozliczał się z otrzymywanych pieniędzy, a jednym z najszczęśliw

szych momentów w jego życiu był ten, kiedy w 1932 r. przesłał z 

Buenos Aires do domu dowód otrzymania wysokiego honorarium 

za prawa autorskie do Krwawych godów, które odniosły tam wiei-
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ki sukces. W końcu udowodnił rodzinie, że artysta może zapewnić 

sobie godziwy byt. 

* * * 

Lorca od dziecka (własny teatr kukiełkowy był ulubioną rozrywką 

jego i rodzeństwa} pasjonował się teatrem. Już jako dorosły czło

wiek, pisząc sztuki teatralne, niesłychanie liczył się z publicznością. 

Do pewnego stopnia pisał pod publiczność i oczekiwał sukcesu. I 

sukces przychodził. O tę uległość wobec tradycyjnych gustów mie

li do niego największe pretensje nieprzejednani awangardyści Dali 

i Bunuel. Lorca uważał jednak, że naprzód musi odnieść sukces, by 

potem móc przejść do estetyki awangardy. Dwie swoje sztuki: 

Kiedy minie pięć lat i Publiczność nigdy nie skierował na scenę. 

Znał je tylko niewielki krąg bliskich, na ich wystawienie autor cią

gle czekał, aż publiczność - poprzez sukcesy jego sztuk bardziej 

tradycyjnych - będzie do nich lepiej przygotowana. Teatr l orki pre

zentowany za jego życia miał wyrażny podtekst edukacyjny. Ale 

to, że Lorca ze swoim teatrem chciał dotrzeć i docierał do niemal 

każdej publiczności, powodowało kłopoty polityczne. Jest dla nas 

dziś zupełnie niezrozumiałe, że policja mogła zakazać przedsta

wień Miłości don Perlimplina do Belisy. 

W wypadku tej sztuki przebieg wydarzeń miał charakter dość nie

zwykły. Z nieznanych dziś powodów premiera została przełożona 

z 5 na 6 lutego 1929 r. Tego właśnie dnia w sali REX, tuż przed 

spektaklem, pojawił się w galowym mundurze sam szef hiszpań

skiej policji, generał Marze z obstawą. Zakazał przedstawienia, skon

fiskował wszystkie kopie sztuki i zaplombował teatr. Pretekstem 

było, że sztuka, której wówczas nikt nie znał (poza aktorami i przy

jaciółmi lorki, którym sztukę czytał), została zakazana jako obsce

niczna i interwencja odbyła się na najwyższym szczeblu. Wydarze

nie to do dziś jest przedmiotem rozmaitych interpretacji. Najbar-
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dziej prawdopodobna jako powód wskazuje, że rolę Perlimplina 

grał były kapitan armii hiszpańskiej i jego obnoszenie się z rogami 

uznano za obrazę armii. 

Sytuacja tym bardziej się komplikuje, że nigdy nie wydano oficjal

nego zakazu grania tej sztuki. W 1932 r., kiedy Pura Ucelay, zgod

nie z sugestią samego Lorki i przy jego współpracy reżyserskiej, 

chciała wystawić w Madrycie Miłość don Perlimplina, miała duże 

kłopoty z odzyskaniem zdeponowanego w Generalnej Dyrekcji 

Bezpieczeństwa maszynopisu. Okazano go jej, ale nie oddano, 

ponieważ nie był zarejestrowany (generał Marzo nie za troszczył się 

ani o nakaz sądowy, ani o wyrok), a jako dokument niedokończo

nej sprawy nie mógł być wydany. W końcu spłonął podczas bom

bardowania gmachu w czasie wojny domowej. 

Podczas pobytu w 192 9 r. w Nowym Jorku Lorca odtworzył sztukę z 

pamięci i wręczył tłumaczowi, który oryginał, po przetłumaczeniu 

na angielski, zgubił. Obecnie mamy do czynienia z tekstem napisa

nym po raz trzeci w wersji, w jakiej wraz z Czarującą szewcową wy

stawiła ją Ucelay. 

* * * 

Ta druga sztuka powstała zapewne podczas pobytu Lorki w No

wym Jorku. Jest to o tyle interesujące, że za tym tak hiszpańskim w 

aurze dramatem stoi zupełnie niehiszpańskie doświadczenie auto

ra. Otóż Lorca był świadkiem czarnego czwartku na giełdzie nowo

jorskiej, od którego zaczął się wielki kryzys 1929 r. Widok wyskaku

jących z okien bankierów, którzy w jednej chwili stali się bankruta

mi, pozostawił na nim wyraźny ślad. Wliściedorodzicówpisał: "Spę

dziłem siedem godzin w tłumie w chwilach najgłębszej paniki fi

nansowej. Nie mogłem odejść. Mężczyźni krzyczeli i sprzeczali się 

jak bestie, kobiety wszędzie dookoła płakały, grupy Żydów wy-

IO 
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krzykiwały i lamentowały w grupach na rogach ulic i schodach .... 

Z 16 piętra hotelu Astor wyskoczył bankier. Znalazłem się tam 

w momencie, kiedy podnosili zmarłego. Wysoki rudzielec...Ten 

spektakl dał mi nowe spojrzenie na tę cywilizację. Nie mogę po

wiedzieć, żeby mi się to podobało, ale obserwowałem wszystko z 

zimną krwią, zadowolony, że jestem przy tym obecny. Było to coś 

tak ekscytującego, jakby być świadkiem katastrofy okrętu ... Ni

gdzie na świecie nie doświadcza się do tego stopnia nieobecności 

ducha. Straszliwe jest to, że cały ten tłum wierzy, że świat na zawsze 

pozostanie taki sam, i że jego powinnościąjest napędzać tę wielką 

maszynę noc i dzień, i zawsze." Ale niedaleko od ogarniętego 

paniką Walt Street i Dolnego Manhattanu był ukochany przez Lor

kę Harlem, „miejsce, gdzie jest ból i pocieszenie, i jest rana, na którą 

jest słodki bandaż". 

* * * 

Tematyka większości dramatów Lorki jest podobna. Wysokie kosz

ta, jakie ponosi jednostka tłumiąc w sobie to, co najbardziej ludz

kie: pragnienie miłości, macierzyństwa, erotykę. Można powie

dzieć, że Lorca był egzystencjalistą avant Ja lettre. Nieautentycz

ność własnego istnienia, wymuszona konwenansami tub słabością 

woli samej jednostki, była dla niego nie do przyjęcia. Jednak dra

maty Lorki nie ograniczają się do krytyki represyjnej mora I n ości tra

dycyjnej społeczności, jak chciała to widzieć duża część lewicowej 

krytyki. Autentyczność naszego istnienia i autonomia naszej wrażli

wości jest zagrożona zawsze i wszędzie, ale też nawet w najbar

dziej represyjnym społeczeństwie czy systemie jednostka ma wol

ność wyboru. Bohaterzy i bohaterki dramatów Lorki wybierają za

wsze wierność samym sobie, zazwyczaj płacą za to wysoką cenę, 

nawet życiem. Ale nikt nie może zagwarantować, że bycie wier

nym samemu sobie (a zwłaszcza własnej zmysłowości) zwalnia nas 
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od wszelkiego ryzyka. Jeśli chcemy być wiernymi sobie, musimy 

po prostu ryzykować. Sztuki Lorki nie wzywają do rewolucji, a je

dynie do otwarcia się jednostki na możliwość autentycznego ist

nienia. Czasami się to udaje, jak Szewcowi, czasami nie, jak don 

Perlimplinowi. Zawszejednakwarto podejmować ryzyko lub przy

najmniej wiedzieć, co tracimy nie podej mując go. W sumie zawsze 

chodzi nie tyle o ostateczną gratyfikację , ale zachowanie suweren

ności naszej indywidualnej wrażliwości. Każdy ma prawo czuć, co 

czuje, i nawet karakon może zakochać się w motylu. W koncepcji 

Lorki, w procesie tego wyzwolenia wrażliwości z uwikłań hipokryzji 

codzienności, najważniejsza nie była rewolucja, ale właśnie teatr. 

* '* * 

Przerażony narastającą falą rewolucyjną, a zwłaszcza zastrzeleniem 

prawicowego deputowanego Calvo Sotelo, wyjechał w lipcu 1936 

r. do rodzinnej Grenady. Sądził, że tam, wśród szanowanej rodzi

ny, będzie najbezpieczniejszy. Miał zaproszenie do Meksyku, gdzie 

Margarita Xirgu, ulubiona aktorka, odnosiła wielkie sukcesy w jego 

sztukach. Po burzach sentymentalnych, pozostając w szczęśliwym 

związku z nowym partnerem, odkładałjednakwyjazd. Sądził, że 

przeczeka w Grenadzie. Po najściu falangistów na dom rodziców, 

kiedy grozili mu i wyzywali od pedałów, zapowiadając, że wrócą 

po niego, schronił się u swojego przyjaciela, falangisty, poety Luisa 

Rosa I es. Jednak i tam przyszli po niego. Bracia Rosales przekonani, 

że uda się im załatwić zwolnienie, nie protestowali, tym bardziej, 

że właśnie musieli udać się na linię frontu Oinia frontu pomiędzy 

siłami republikańskimi i narodowymi przebiegała tuż pod Gre

nadą). Kiedy rano powrócili z rozkazem zwolnienia poety, było już 

za późno. Lorca został rozstrzelany o świcie. 

Ostatnim tekstem napisanym przez Lorkę jest kartka przekazana 

przez komendanturę wojskowąjego ojcu: "Tato, błagam Cię, wręcz 
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temu Panu, który Ci to przekazuje, 1000 peset jako darna siły naro

dowe". Ale nawet to nie pomogło. Decyzja o likwidacji Lorki za

padła na najwyższym szczeblu. Zwolnienie poety wręczone Rosa

lesom było czystą manipulacją - w tym momencie nie chciano ich 

sobie zrażać jako zbyt znanych i ideowych falangistów. Tego poli

tycznego morderstwa dokonano z taką zajadłością i perfekcją, że 

do dziś nie znaleziono zwłok Lorki ani nie wiadomo, gdzie go po

chowano. 

Luis Rosales, przez około 40 lat uważany przez wszystkich za tego, 

który doniósł i wskazał miejsce kryjówki poety, nigdy nie polemi

zował z tym zarzutem, nigdy, na przekór towarzyskiemu ostracy

zmowi elit, nie bronił się, milczał. Mimo że był jednym z nielicz

nych wielkich poetów w obozie zwycięzców, nigdy nie był nagra

dzany ani wyróżniany. Dopiero w latach 70. dokładne badania 

angielskiego biografa Lorki, Iana Gibsona, wykazały jego całko

witą niewinność. Wtedy na tego sprawiedliwego wśród falangi

stów spłynęły wszystkie możliwe zaszczyty, z członkostwem Aka

demii Hiszpańskiej włącznie. A była to już Hiszpania jego dawnych 

przeciwników. Rosales to jakby jedna z tych postaci Lorki, które 

wierność sobie uważają za najwyższą normę i niespecjalnie liczą się 

z małością otoczenia. Miał sporo szczęścia, żył wystarcza ją co długo, 

by taka postawa mogła zostać nagrodzona. 

* * * 

Ponieważ ciała Lorki nigdy nie udało się odnależć, kilka lat temu 

dziennikarz i pisarz Javier Ma rias wystąpił z tezą, że Lorca przeżył 

rozstrzelanie, zdołał się odkopać i został ukryty w żeńskim klaszto

rze, gdzie pracował jako ogrodnik i gdzie zmarł w latach 60. Po 

postrzale w głowę miał ponoć utracić poczucie własnej tożsamosci 

i mowę. 
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DON PERLIMPLIN I SZEWCOWA 

Dramaty Lorki współcześni mu krytycy dzielili na „nowoczesne" i 

„eksperymentalne". Mianem pierwszych określano tragedie an

daluzyjskie, m.in. Annę Rosi tę i Marianę Pinedę. Do drugich zali

czano farsy piisane dla teatru lalek ,i farsy „dla żywych aktorów". Te 

pierwsze trafiały do teatrów zawodowych, drugie - do teatrów 

amatorskich. Wyjątkiem była Czarująca szewcowa, przeniesiona z 

czasem ze sceny amatorskiej na zawodową. 

Dziecięce zainteresowania Lorki teatrem, w tym teatrem lalkowym, 

zaowocowały póżniejszą pasją u progu dorosłego życia. Pisze tek

sty dla teatru lalek. Powstają najbardziej znane farsy przeznaczone 

dla sceny kukiełkowej: Tragikomedia o don Cristobalu i Rosicie oraz 

Szopka don Cristobala. W utworach tych Lorca odwołuje się do lu

dowej tradycji andaluzyjskiej, której nadaje nowoczesną oprawę i 

poetycki wyraz. 

Z ludowej tradycji wywodzą się także farsy przeznaczone dla 

„żywych aktorów": Miłość don Perlimplina do Belisy.„oraz Czaru

jąca szewcowa. 

Napisanyw 1928 r. Perlimplin uważanybyłprzezautorazaszkicdo 

wielkiego dramatu, który zresztą nigdy nie powstał. Są w nim ty

powe chwyty komedii dell' arte, Goldoniego i teatru weneckiego 

XVIII w. Przede wszystkim jednak jest odwołanie się do tradycji i 

formy farsy hiszpańskiej. Także struktura utworu, struktura postaci 

odtwarzają strukturę historii obrazkowych pokazywanych na jar

markach, znanych w Hiszpanii jako alleluye. Lorca z dzieciństwa 

pamiętał takie kupowane historyjki, pod każdą był podpis dysty

chem. Stąd w oryginale tytuł farsy zapisany jest takim dystychem: 

Amor de don Perlimplin 

con Belisa en su jardin 
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czego nie oddaje ani przekład Zofii Szleyen: Romans Perlimplina i 

Belisy. Rycina erotyczna w trzech obrazach. Wersja Kameralna 

{ 1966), ani Tadeusza Jakubowicza i Alicji Leon hard: Miłość don Per

li mp/ina do Belisy w jego ogrodzie. Alleluya erotyczna w 4 obra

zach { 1957). 

Ludowy rodowód ma też tytułowy bohater - brzydki starzec, pra

wie karzeł. Jego przeciwieństwo to wyimaginowany młodzieniec, 

zawadiaka i uwodziciel. Perlimplinjestjego karykaturą- jak pier

wowzór tej postaci z XVIII-wiecznych opowieści. Ale Lorca podda

je bohaterów ludowej farsy transfiguracji: akcję zamyka śmierć Per

limplina i obraz zrozpaczonej i „odmienionej" Belisy, jednak dra

mat kończy tradycyjne rozwiązanie - kochanek zostaje ukarany. 

Współczesna krytyka porównuje Don Perli mp/ina z drugą napisaną 

dla „żywych aktorów" farsą, czyli Czarującą szewcową. Jest w niej 

ten sam wątek farsowy, ten sam schemat: stary mąż i żądna uciech 

młoda żona. Tylko struktura dramatujest tu otwarta - bohaterka nie 

zmienia się, jest taka sama na końcu sztuki jak na jej początku, choć 

okoliczności się zmieniły. Ponadto pierwowzorem dramatu, prócz 

tradycji ludowej, była farsa literacka, intermedia i komedie Cervan

tesa. 

Lorca zaczął pisać Czarującą szewcową w Nowym Jorku w 1930 r. 

Nazwał ją farsa viol enta (gwałtowna), przez co rozumiał teatr z licz

nymi efektami scenicznymi. Sięgając do ludowej tradycji hiszpań

skiej przedstawił jednostkę bezbronną wobec zakłamanej groma

dy, a tytułową Szewcową - jako kobietę zbuntowaną, rozróżnia

jącą między miłością fizyczną i duchową, niemożliwą między męż

czyzną a kobietą, którzy się nie rozumieją. 

Poeta znalazł miejsce dla swoich sztuk na scenach pozostających na 

marginesie oficjalnego życia teatralnego, zwanych eksperymen-
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talnymi. Początkowo związał się z powstałym z inicjatywy Rivasa 

Cherifa w Madrycie, w 1928 r., zespołem amatorskim, zwanym „El 

Cara col". Pod koniec tego roku rozpoczęto tam próby Perlimplina. 

Do premiery jednak nie doszło, sztuka, z rozkazu władz, została 

zdjęta z afisza. Pretekstem było „nieuszanowanie żałoby narodo

wej" po śmierci matki króla Alfonsa XIII. Miała w tym niemały udział 

cenzura tropiąca wszędzie „nieobyczajność". W czasie próby ge

neralnej do sali wtargnęła policja, skonfiskowano wszystkie egzem-
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plarze (trzy) sztuki, a utwór został następnie zakwalifikowany jako 

pornograficzny. Realizacja tej farsy okazała się na czas jakiś niemoż

liwa. 

Tymczasem więc „El. Caracol" wystawił w 1930 r. pierwszą wersję 

Czarującej szewcowej (La zapatera prodigiosa), określanej przez 

autora jako kameralna. W roli Autora wystąpił sam Lorca, tytułową 

postać zagrała Margarita Xirgu - będąca dyrektorem Teatro 

Espafiola. Sztuka przyjęta została niezwykfe gorąco przez krytykę 

oraz publiczność i w związku z tym M. Xirgu przeniosła ją na zawo

dową scenę swojego teatru. 

Drugim zespołem teatralnym, z którym Lorca się związał, był „Club 

Teatra I Anfistora", założony przez Purę Ucelay. Jej właśnie udało 

się odzyskać skonfiskowany egzemplarz Perli mp/ina. Zaprosiła Lor

cę do wyreżyserowania tego utworu. Premiera odbyła się 5 kwiet

nia 1933 r. na scenie Teatro Espafiola. Przedstawienie Don Perlim

plina stanowiło drugą część wieczoru poświęconego Lorce; w 

pierwszej pokazano nieco zmienioną wersję prapremierowej 

Szewcowej. 

Recenzenci wysoko ocenili poziom artystyczny przedstawienia. 

Dekoracje przygotował znany malarz Santiago Ontafión, który za

grał też tytułową rolę Perlimplina. Grę aktorów uznano za nowa

torską, imitującą ruchy marionetek. Realizacja sceniczna wydoby

wała autorski zamiar pokazania syntezy słowa i muzyki. 

Zaprezentowana zmieniona wersja Szewcowej, obszerniejsza od 

prapremierowej, wzbogacona została o elementy muzyczne i ba

letowe; Lorca dopisałteż kilka nowych kwestii. Znaczniejszych róż

nic inscenizacyjnych jednak nie było, zachowano również takie 

same dekoracje i kostiumy, zaś rolę Szewcowej ponownie zagrała 

Margarita Xirgu. Sam Lorca określał, w madryckim dzienniku 

„El Sol", że jego farsa ma charakter poetycki, a jej duszą jest Szew-
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cowa, będąca „uosobieniem wszystkich kobiet" 

ZaostatecznąwersjęfarsyuznałLorcajejinscenizacjęwBuenosAires 

w 1934 r. Nastąpiła zmiana ogólnej koncepcji dramatu - „odlirycz

nienie" go. Jednak na poziomie tekstu są to zmiany mało istotne. 

Znacząca jest zmiana ogólnej koncepcji sztuki, a z nią interpretacja 

głównej postaci. Szewcowa w dalszym ciągu jest taka sama jak 

wszystkie kobiety, ale równocześnie jest też „obrazem duszy ludz

kiej". Wersja argentyńska wzbogacona także została o taniec i pio

senki z XVIII i XIX w., a spektakl zamykała sceniczna zabawa - fin de 

fiesta, nawiązująca do tradycji barokowych przedstawień, które 

zwyczajowo zamykało intermedium śpiewane i tańczone. 

Przedstawienie przyjęto niezwykle gorąco, a Lorca cieszył się sławą 

uwielbianego autora. 

W Polsce wystawiano Czarującą 5zewcowąwielokrotnie, począw

szy od realizacji Wilama Horzycy w Poznaniu w 1950 r. Sztuka trafiła 

następnie na deski niemal wszystkich teatrów w Polsce. Szczegól

nie wyróżniały się inscenizacja Tadeusza Kantora w Teatrze Śląskim 
w Katowicach w 1955 r. oraz telewizyjne przedstawienie z roku 

1970, w reżyserii Maryny Broniewskiej, z udziałem Magdaleny Za

wadzkiej i Mieczysława Voita. 

Don Perlimplin wystawiany był jako Miłość don Perlimplina do 

Belisy w jego ogrodzie (tłum. T. Jakubowicz i A. Leonhard) w te

atrach: Kielc ( 19591, Szczecina (I 998), a także w Teatrze Telewizji 

( 1963), w reżyserii Aleksandra Bardiniego, z Bronisławem Pawli

kiem i Barbarą Wrzesińską w rolach tytułowych. W tłumaczeniu Z. 

Szi eye n, jako Romans Perli mp/ina i Belisy, wystawiony był w 1994 

r., w l eatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach. 
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FEDERICO GARCIA LORCA jeden z najwybitniejszych poetów 

hiszpańskich, twórca nowoczesnego teatru hiszpańskiego. Urodził 

się 5 czerwca 1898 r. w miejscowości Fuentevaqueros w Andaluzji. 

Mówił o sobie: 

Jestem Hiszpanem bez reszty i byłoby dla mnie rzeczą niemożliwą żyć 

poza granicami mego kraju, ale nienawidzę człowieka, który jest Hisz

panem, chcąc być tylko Hiszpanem i nikim więcej.[„.] Opiewam Hisz

panię i czuję ją do szpiku kości, ale przede wszystkim jestem człowie

kiem świata i bratem wszystkich ludzi.* 

W majątku ojca spędził dzieciństwo, pozostając pod opieką matki, 

która również zajęła się jego kształceniem. Z tego okresu najmilej 

wspominał lekcje muzyki oraz opowieści i bajki zasłyszane od bab

ki czy niani. We wspomnieniach rodziny żywy jest także obraz za

baw małego Federica w teatr. Układał scenariusze dziecięcych 

przedstawień, organizował przedstawienia lalkowe dla rodziny i 

dzieci sąsiadów. 

Dalszą naukę kontynuował Lorca w Grenadzie, dokąd przeprowa

dzili się rodzice. Na tamtejszym uniwersytecie zaczął studiować li

teraturę i prawo, równocześnie zajmując się muzyką. Jego nauczy

cielem był Manuel de Falla, który uczynił z niego wirtuoza forte

pianu i gitary, a także zapoznał z arkanami kompozycji. Z tego też 

okresu (zima 1916/ 17) pochodzą pierwsze poezje Lorki. W 1919 r. 

przenosi się do Madrytu, gdzie kontynuuje studia. 

Przyjaciel Lorki, Rafael Alberti**, tak go wspomina z tamtego okresu: 

Bił z Federica jakiś czar, biło z niego jakiś ujarzmiające tchnienie talen

tu. [„.] Był naprawdę fascynujący, kiedy śpiewał przy fortepianie, kie-

*Ostatnia publiczna wypowiedź F. G. Lorki w wywiadzie, 
jakiego udzielił w czerwcu 1936 r. 

**Poeta, dramaturg i prozaik hiszpański. 
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dy recytował lub kiedy żartował, a nawet kiedy mówił głupstwa. Był 

już bardzo popularny, przy stolikach literackich kawiarni i w studenc

kich gromadach. Deklamowano jego wiersze, powtarzano powie

dzonka, tysiące anegdotek - zdarzeń prawdziwych lub wymyślonych. 

Najważniejsze jego dzieła tamtych lat jeszcze się nie ukazały.[ ... ) 

Osobowość pisarska Lorki kształtowała się pod znacznym wpływem 

„pokolenia 1898", odwołującego się do tradycj i h iszpańskiej i fotk

loru. Wyrazem tego była pierwsza książka lmpresiones y paisajes 

(1919), w której dał wyraz zainteresowaniom folklorystycznym. 

Uznanie krytyki zdobył tomem poezji Libro de poemas (Księga 

wierszy), ale prawdziwym sukcesem literackim było wydanie w 

1927 r. zbioru Canciones (Pieśni). Równie wielkim uznaniem oraz 

popularnością cieszyły się opublikowane rok później Romancero 

gitano (Romance cygańskie), łączące poetycką nowoczesność z tra

dycyjną formą romancy i poświęcone - jak większość utworów po

ety - przyrodzie i ludowi Andaluzji. 

Dziecięce zainteresowania teatrem przekształciły się w prawdziwą 

pasję u progu dorosłego życia. W Madrycie z uwagą śledził życie 

teatralne stolicy. W 1919 r. napisał pierwszy utwór sceniczny El Ma

leficio de la mariposa !Urzeczone skrzydła), a nawet wprowadził 

go do repertuaru teatru; niestety, sztuka padła na premierze. Triumf 

odniósł dopiero dramat Maria Pineida, poświęcony grenadzkiej 

bohaterce ludowej. Wystawiony w czerwcu 1927 r. w Barcelonie, 

z dekoracjami Salvadora Dalego i wielką aktorką Margaritą Xirgu 

w roli głównej, uznany został za największe wydarzenie teatralne. 

W 1929 r. Lorca odbył podróż do USA i na Kubę. Po powrocie do 

Hiszpanii w czerwcu 1930 r. poświęca się całkowicie teatrowi. Wie

le w tym czasie tworzy; powstają dramaty: Krwawe gody ( 1933), 

Yerma ( 1934), Panna Rosi ta czyli Mowa kwiatów ( 193 5), Dom Ber

nardy Alba ( 1936). Łączą one motywy folkloru hiszpańskiego z po-
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etycko ujętą problematyką ogólnoludzką. Inne jego dramaty po

wstałe w tym czasie, jak Sztuka bez tytułu, Publiczność czy Kiedy 

minie pięć lat, sytuujące Lorkę jako twórcę awangardowego te

atru poetyckiego, nie znalazły uznania u współczesnych mu od

biorców i krytyków i czekały bez mała pół wieku na ogłoszenie 

drukiem. 

Lorca wysoko cenił misję społeczną teatru. Mówił o nim tak: 

Teatr jest szkołą płaczu i śmiechu i jest wolną trybuną, gdzie Judzie 

mogą potwierdzić stare prawdy moralne lub uznać je za błędne 

[ ... ] Naród, który nie pomaga i nie pobudza do działań swego te

atru, jeśli nie jest już martwy, to zapewne umiera; podobnie teatr, 

który nie wsłuchuje się w bicie pulsu życia społecznego i pulsu hi

storii, w dramaty swoich Judzi, który nie jest czuły na naturę, na 

barwy otaczających go krajobrazów, na duszę Judzką pogrążoną 

w śmiechu i płaczu, nie ma prawa nazywać się teatrem[ ... ]* 

Twórczość poety cieszyła się uznaniem w szeregach rewolucjoni

stów, zaś w obozie faszystowskim oceniany był jako wróg. W dru

gim tygodniu hiszpańskiej wojny domowej, 19 sierpnia 1936 r., 

Federico Garcia Lorca został rozstrzela ny przez frankistowską policję. 

W dwadzieścia lat po śmierci poety, Antonio Murciano, andaluzyj

ski liryk i wielki admirator Lorki, napisał tren pośmiertny: ** 

Sen, łzy i wszechświat ogromny 

W zielonej poświacie cygańskiej. 

Skowronek trzepoce mu w ręku, 

A wiersze aż czarne od ran 

*W maju 1935 r„ na specjalnym przedstawieniu Yermydla ludzi teatru, Lorca wygłosił od czyt, 
w którym sformułował swoje credo dramatyczne. 

*• Antonio Murciano L/anto por Federico Garcia Lorca (przekład Krzysztof Radziwiłł) 
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Duch mieszka w życiu cielesnym, 

A serce przychylne w wachlarzu. 

l młodzian na świecie tym znalazł 

Zbyt wiele cierpienia i bólu. 

Już martwy i całkiem bez wiosny 

To człowiek- pieśń - Federico! 

Po latach zapomnienia twórczość Lorki staje się coraz powszechniej 

znana, dzięki opublikowaniu odnalezionych dramatów lub ich 

ocalonych części, a także dzięki ich prezentacji na wielu scenach 

europejskich i amerykańskich. 

Na sceny polskie wprowadził Lorcę Leon Schiller, wystawiając w 

1948 r. Krwawe gody w Łodzi i Warszawie, zaś Wilam Horzyca zre

alizował w Poznaniu w 1950 r. Czarującą szewcową. Odtąd przez 

długi czas sztuki Lorki grane były w wielu teatrach polskich, choć 

najczęściej utożsamiano je jedynie z folklorem andaluzyjskim. Na

tomiast kojarzone z teatrem awangardowym, nieopublikowane 

przed wojną i niezrealizowane wcześniej na scenie utwory: Publicz

ność oraz Sztuka bez tytułu miały swoją światową prapremierę w 

łódzkim Teatrze Studyjnym w 1984 r. 
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JAN POLEWKA- malarz, scenograf, reżyser; Urodzonyw 1945 r., 

ukończył w 1970 krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Jako sce

nograf pracował w teatrach: Gniezna ( 1973-75), Warszawy ( Roz

maitości - 1974-77, Polski - 1983-90), Opola ( 197 5-79), Łodzi (Teatr 

im. S.Jaracza- 1979-81 ). Wiatach 1990-98 był dyrektorem naczel

nym i artystycznym Teatru Lalki i Maski Groteska w Krakowie, a na

stępnie, do dziś - kierownikiem literackim tego teatru. 

Jest autorem ponad 140 scenografii zaprojektowanych dla teatrów 

dramatycznych, operowych, lalkowych. Współpracował z wybit

nymi reżyserami, tworząc scenografie do przedstawień Bogdana 

Hussakowskiego (m.in. Balladyna, Sonata Belzebuba), Jerzego 

Kreczmara (m.in. Pan Jowialski, Dziady kowieńskie), TadeuszaMin

ca (m.in. Matka S. i. Witkiewicza), Jerzego Stuhra (Iwona księżnicz

ka Burgunda), Jerzego Golińskiego (Ptak J. Szaniawskiego, Śluby 

panieńskie), Giovanniego Pampiglione (Król Jeleń Carlo Gozzie

go, Bal manekinówB. Jasieńskiego), Tadeusza Bradeckiego (m.in. 

Wzorzec dowodów metafizycznych) i wreszcie - Kazimierza Dejm

ka. Właśnie dla realizacj i scenicznych Kazimierza Dejmka tworzył 

oprawę scenograficzną: w Uciechach staropolskich, Grze o naro

dzeniu i męce, Zemście, Romulusie Wielkim, Drzewie, w Dialog us 

de passione, Requiem dla gospodyni-w teatrach: Nowym w Łodzi, 

Polskim i Narodowym w Warszawie - czy wreszcie w Halce oraz 

Krakowiakach i Góralach-w Warszawskiej Operze Kameralnej. 

Ma w swoim dorobku scenografię i kostiumy do wielu przedsta

wień operowych, takich jak; Don Giovanni W. A. Mozarta, Requ

iem R. Palestra, Maksymilian Kolbe D. Probsta, Sonata Belzebuba 

E. Bogusławskiego, Eugeniusz Oniegin P. Czajkowskiego. 

Brał także udział w realizacji przedstawień Teatru TV -jako sceno

graf (m.in. Nosi Gracze Gogola, Miłość czysta u kąpieli Norwida), i 

jako reżyser przedstawień teatru dla dzieci, adaptujący teksty Ma

kuszyńskiego i Brzechwy. 
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Dla Teatru Lalki i Maski Groteska pisze scenariusze, adaptacje 

tekstów oraz reżyseruje przedstawienia (Mirómagia, Pilot i książę 

wg Saint-Exupery'ego, Słońce w dolinie Muminków wg Jansson 

Tove). 

Reżyserował także W 80 dni naokoło światów, wg J. Verne, 

w teatrze Rampa w Warszawie. 

Projektował też scenografię dla scen zagranicznych -we Włoszech, 

Finlandii, Francji. 

Twórczość Jana Polewki była wielokrotnie nagradzana, 

m.in. w Opolu na OKT ( 1978) - za scenografię do :Ślubów panień
skich i Gry o narodzeniu i męce Pańskiej ( 1983); we Wrocławiu, 

na FPSW - za scenografię do Wzorca dowodów metafizycznych 

( 1986) i do Drzewa ( 1988). Na MFT „Stregagatto 95" w Rzymie otrzy

mał nagrodę główną za przedstawienie Mirómagia. 

W 1996 r. wojewoda krakowski uhonorował Jana Polewkę swoją 

nagrodą. 
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Teatr Nowy Łódź 

Dyrektor naczelny-GRAŻYNA WASILEWSKA 

Dyrektor artystyczny-I KAZIMIERZ DEJMEK I 
Kierownik literacki -Andrzej Babaryko 
Koordynator pracy artystycznej -Andrzej Podgórski 
Kierownik Działu Promocji - Urszula Jachimowicz 
Kierownik Biura Obsługi Widzów- Elżbieta Kujawińska 

Kierownik Działu Technicznego- Zofia Sławnikowska 
Zastępca kierownika - Edward Kałtek 

Pracownia elektroakustyczna: 
Sławomir Solarski, Lucjan Wegner, Ryszard Sosnowski, 
Jacek Walczak, Wiesław Rożniatowski, Jakub Kuna 

Pracownie krawieckie: 
Halina Wieloch, Jadwiga Prośniak, Czesław Sobczyński, 
Antoni Mozalewski, Stefan Trojanowski 

Stolarnia: 
Robert Kędzierski, Jan Lewandowski, Paweł Jaszczak 

Ślusarnia: 
Leszek Pawlak, RafałRóżański 

Charakteryzatornia: 
Bożena Kobierzycka, Anita Lis 

Rekwizytorzy: 
Marzena Łuczak, Piotr Malec 

Pracownia plastyczna: 
Zbigniew Klanowicz, Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński 

Tapicer: 
Piotr Nowosielski 

Garderobiane: 
Teresa Cichoń, Beata Łuczak, Monika Prajs 

Obsługa sceny: 
Leszek Pawlak, Adam Sobczyński, Piotr Budner, Grzegorz Pawłowski, 
Grzegorz Dolatowski, Jacek Sosnowski, Przemysław Cidtoński.. Jarosław Graf 

Nakrycia głowy: 
Barbara Dyguda 
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Projekt i realizacja -Strategia 

Redakcja programu - Zofia Gromiec, Andrzej Babaryko 

Rysunki-Jan Polewka 

Media$Markt 



WSPIERAJĄ NAS: 

Drukarnia offsetowa WOWO 

Maria Druri 

Dublin Pub 

Katarzyna Lejzerowicz 

Mamos CTP Studio 

Jagoda Perkowska 

„Puls studenta" 

Radio Łódź 

Radio Żak 

Aleksandra Rękawek 

Rolling Stone - English Pub 

101 Studio DTP- firma Tęgi 

Szafa 

Szkoła Języków Obcych EURODIALOG 

Ewa Toś 

Bielnik Koplscha · siedziba Centroli Bonku, u ,J;, ul. Tymlen i ec ki<.~o 5 

ielnik Kopischa jest jednym z najstar.;zych 

i najcenniejszych zabytków ł ódzkiej 

architektury przemysłowej. 

Jego historia splata się z dziejami miasta i ludzi, 

którly z Łodzi uczynili Ziemię Obiecaną. 

W latach 1995-96 Bank Przemysłowy 

przeprowadzi] gruntowne prace remontowo

-konserwatorskie, dbając o zachowanie 

oryginalnych elementów zabytkowego obiektu. 

fi. ·BANK 
PRZEMYSŁOWY 



n pozornie 
bardzo szczególnemu znaczenie powszechne i wieczne. Każde stulecie 
widziało swój obraz w postaci bohatera tej sztuki, ponieważ Szekspir 
malując portret Hamleta wyposażył go w wielką rozmaitość cech ludzkich. 

Otrzymaliśmy w wyniku dziwny paradoks: podziwiamy Hamleta. Dworzanin, 

uczony, żołnierz, człowiek tak wyraźnie stworzony dla tronu, a przecież 

równocześnie czujemy, że Hamlet jest przedstawicielem zwykłego 

człowieka, że w Hamlecie jest coś z nas samych. 

Oto efekt, który tak często wymykał się Calderonowi i Lope 

de Vedze. Cechy nieistotne i przemijające ich bohaterów przesłaniają 
zasadnicze i wieczne składniki osobowości. 

Allardyce Nicoli, Dzieje dramatu (fragment) 

Na zdjęci u : Oskar Hamerski (Hamlet), Anita Sokołowska (Ofelia). Fot. Sergiusz W 

www.nowo-gdynia.p1 95-1 OO Zgierz, ul. Sosnowa l 1nro@nowo-gdynia.p1 




