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podporQdkowane jest ·specyfice in
strumentalnej i buwie głosu u nu 
nie 1to1owanej, opartej na elemen
tach orientalnych. Stąd słuszne w 
tym przypadku pójście na kompozy
cję wep6łczea~, rozrywkową, za-

F ~~
ującej szew sa:ns. A co dziwniejllze - rene- pewniajiacll tylko sporia doię folklo-

c · ' e :co Garcii Lo; I sans 6w promienieje od samej Hiaz- ru przez rytm i pewne elementy in-
ci t a1 rosta, że mo- panii. Mfoął okres, gdy poezja Lor- strum~ntacyjne. 

żna by ją ;i;mieścić w j~nej kan ci była zabroniona - po prostu za- Udała •i~ tytuiłowa bohaterka, 
eonie - stary szewc odchodzi od kazy nie mogły odnieść tu skutków, sama Szewcowa w interpretacji tej 

jącymi wędrownych komediantów. 
Wyrazistą postać Alkada - ' zresztą 
o pięknym głosie - stworzył Zenon 
Bester, Kawalerów uderzających w 
konkury do opuszczonej przez męża 
szewcowej - przedstawili Marian 
Rotek, Andrzej · Kijewski i Witold 
Erman, a plotkującymi sąsiadkami 
- na czele całego chóru uroczych 
dziewcząt i kawalerów - były Ire
na Wizner; Ludmiła Si;wabowicz i 
Krystyna Wawrzyniak. 

w jakiś czas póżniej w przebra- ci nawet dzieci, a cała współczesna stępującą wymiennie z Jolantą Rus- Postać Poety (Jacek Labuda), któ-
sw-0jej młodej żony, aby wrócić I skoro w .A.ndaluzji nuciły pieśni Lor postaci pnez Elwirę Remfeld (W-y-

niu wędrownego komediianta i poezja hiszpań11ka nawiązywała do sek-Górzyńską), łączącą tempera- remu towarzyszy później Dziewczy-
pri:ekonać się 0 miłości i wier- tradycji Lorci. D:tiś w księgarniach ment z walorami głosu, a urodę z na (Urszula Polanowska), dodała 
ności porzuconej. Być może jest I Granady bywa i tak, ie całe witry- dut- kulturą sceniczną. Taki jest całości klamry spinającej utwór w 
to jedna z tych opowieści, któ- ny demonstrują utwory Lorci - również Szewc zaprezentowany konwencję teatru w teatrze. Na tle 
rą usły1Szał młody Federico _ na choć nie jestem pewny czy istotnie przez Józefa Korzeniowskiego - ·barwnego baletu jako soliści wystą-
poły HiiSzpan, a na poły Cygan _ wszystkie jegp poezje zostały we przypominający zwłaszcza w drugiej pili Katarzyna Dąbrowicz, Maria 
włócząc s ię nocami po ulicach frankistowskiej Hiszpanii wydane, części jedną z postaci commedia dell Falkowska-Bester, Edward Sledzia-
Sacroononte, cygańskiej dzielnicy I był on bowiem nie tylko poetą, ale arte. Z tą oczywiście różnicą, że nowski i Waldemar Gajewski. Ukła-
Granady. Noce są tu przedzlw- czynnym przeciwnikiem falangi, or- morał intrygi jest tu inny niż we dy taneczne _ Krystyny Gruszków-
ne. _ Idąc ulicą nad rzeką Darro ganizatorem Związku Antyfaszy- włoskim widowisku, które z reguły ny, a pantomimiczne _ Leona Gó-

rna się stale po prawej stronie - - - - - - - - :1 reckiego. Reżyserowała całość au 
wieżę i mury bajkowo pięknej t<>rka adaptacji - MaTia Stra-
Alhambry, podczas gdy lewa strona stowskich Intelektualistów. Niemal ze starego męża czyni r?gacza. szewSlk:a, a jej · asystentem był 
ulicy to ściana wapienna, w której każdy koncert flamenco organizo- Interesująco nakreśllł postać Marian Rajski. Muzycznie przy-
wyikuto mieszkania Cyg,anów. Każde wany w Granadzie, Sewilli lub Kor- Chłopczyka sam Lorca - oto pastu- gotował całość Stefan Rudiko, a 
mieszkanie otwarte, każde rzęsiście dobie ma w swoim programie coś z szek, )ttóry chętnie garnie się do I dek:Olrację i stroje były dziełem 
oświetlone, każde pełne dźwięków gi- „Romancero gitano" i „Canciones" szewcowej i chciałby uchodzić za Stanisława Bąkowskiego. 
tar, klaskania w dłonie i śpiewu. I tak Lorci. jej przyjaciela, zresztą lubiany przez 
jest co noc. Sacromonte jest bowiem Adaptacja „Czarującej szewco- nią, ale który zawsze jest nosicie- „Czarująca szewcowa" należy 
ciche tylko w di;ień. Tu narodziły wej" na scenę muzyczną dokonana lem wieści smutnych. Tę rolę zagra I do tych spektakli, które po za-
się baUady i liryki Lorci oraz J"egc przez Marię Straszewską - za po- la znakomicie Krystyna Wodzyńska, padnięciu kurtyny chciałoby się 
płomienne wiersze 

0 
ludzie ·Hiszpa- średnictwem ograniczenia dialogu i ukazując nie znane dotąd regiony okla8kamł przywołać znów na 

nii, zanim faszystowska kula nie włączenia do libretta autentycznych swych możliwości interpretacyjnych. scenę, ma się bowiem uczucie 
przecięła nici jego barwnego życia, utworów poetyckich Lorci, zaprezen Zapowiedzią zjawiska na scenie by- żalu, że cala ta poetycka zaba-

towanych w formie pieśni - jest la natomiast Anna Dauksza - ra- I wa już się skończyła. 
jeszcze zanim zdążył w pełni zakosz przedsięwzięciem śmiałym i orygi- zem z Krzysztofem Stasiorowskim 'W ' 
tować jego uroków. Został rozstrze- nalnym, a w efekcie udanym. Atmo i Kazimierzem Swirskim, prezentu- J SŁAWOMill SIERECKI 
lańy w czasie wojny domowej w r . sfera tego utworu rzeczywiście od 
1936, mając lat 38. początku do końca domaga się mu-

Teatr Muzyczny wystawił „Czaru- zyki, śpiewu i tańca. Jerzy Milian 
jącą szewcową" (w oryginale ·„LB' nie mógł pokusić się o wierne za
zapatera prodigiosa" co właściwie prezentowanie ludowej muzyki hisz 
znaczy dosłownie „Dzielna szewce- pańskiej, bowiem każde jej auten
wa") w okresie gdy na ZachQdzie tyczne wykonanie nie odbywa się 
poezja Lord przeżywa swóL~ne- bez improwizacji, a brzmienie jej . .„ 
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„Czarująca szewcowa" 
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