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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ
Իսպանացի բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ,
թատրոնի տեսաբան և գեղարվեստական ղեկավար, երաժիշտ,
նկարիչ Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան ծնվել է 1898 թվականի հունիսի 5-ին Գրանադայի Ֆուենտե Վակերոս գյուղում: Լորկան
«27-ի սերնդի» հայտնի ներկայացուցիչներից է, որն իրավամբ
կարող է համարվել 20-րդ դարի իսպանական գրականության
մեծագույն գրողներից մեկը, քանզի վերջինս իր ստեղծած գրականությամբ անջնջելի հետք է թողել համաշխարհային գրականության վրա:
Լորկան, իսկապես, հնի և նորի գրող է, նրա պոեզիայի
միջոցով կարելի է հասնել իսպանական բանահյուսության
խորքերը և հակառակը` հայտնվել ժամանակակից աշխարհի
թոհուբոհի և քաղաքակրթության կիզակետում:
Կյանքին և մահվանը սիրահարված Ֆեդերիկո Գարսիա
Լորկան թողել է երկար, հնի և նորի գեղարվեստական և
ինտելեկտուալ
հսկայական
ժառանգություն`
մշտապես
առանձնանալով
իր
յուրօրինակ
պոեզիայով,
դրամատուրգիայով, նուրբ և գերզգայուն գեղագիտական
կոնցեպցիաներով:
Լորկայի գրականությունը յուրօրինակ է և անկրկնելի
շնորհիվ գեղարվեստական ինտուիցիայի, երաժշտական նուրբ
զգացողության և ռիթմի: Լորկան նաև հրաշալի դրամատուրգ է:
Առհասարակ 20-րդ դարի իսպանական թատրոնի հաղթարշավը կապվում է մեծ դրամատուրգներ Վալյե-Ինկլանի, Գարսիա
Լորկայի և Բուերո Վալյեխոյի անունների հետ: Մեծանուն դրամատուրգի թատրոնը պոետիկական է, որտեղ միախառնվում են
արձակն ու պոեզիան: Պոետիկական է նաև Լորկայի պիեսների
լեզուն, որը գրողը ժառանգել է մեկ այլ խոշոր գրող, դրամատուրգ Ռամոն Վալյե - Ինկլանից: Լորկան ազդեցություն է կրում
Լոպե դե Վեգայից, երբ իր պիեսներում ներկայացնում է ազգային ժողովրդական երգեր, իսկ Կալդերոն դե լա Բարկայի ազ-
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դեցությամբ իր պիեսները կառուցում է ողբերգական ճակատագրի և տարբեր ալեգորիաների հիման վրա:
Գարսիա Լորկայի պոեզիայի և դրամատուրգիայի,
այսինքն` որպես ամբողջական ստեղծագործության, հայ
քննադատական միտքը չի անդրադարձել կամ անդրադարձել է
մասամբ: Այս իմաստով
ուսումնասիրության թեմայի
ընտրությունը կարելի է համարել արդիական: Առաջին անգամ
հայ ընթերցողին հնարավորություն է ընձեռվում ծանոթանալ
Ֆեդերիկո
Գարսիա
Լորկայի
ստեղծագործության,
մասնավորապես` պոեզիայի և դրամատուրգիայի տեսական և
գաղափարական հանգամանալից վերլուծությանը, որի շնորհիվ
փաստորեն ամփոփվում է մեծանուն գրողի ստեղծագործության
ամբողջական ուսումնասիրությունը:
Աշխատանքում, ըստ անհրաժեշտության, տեղ են գտել
նաև որոշ կենսագրական մանրամասներ, փոքրիկ դրվագներ,
հիշատակություններ` ընկերների և հատկապես` եղբոր հետ
ունեցած նամակագրությունից, քանի որ գրողի կյանքի
բազմաթիվ իրադարձություններ հիմք են դարձել նրա մի շարք
ստեղծագործությունների համար:
Լորկայի պոեզիայի ուսումնասիրության տեսական և
վերլուծական հատվածին անմիջապես հաջորդում են նշված
ժողովածուներից ընտրված հայտնի բանաստեղծությունների
հայերեն թարգմանություններ, նախ որովհետև դրանք բնագրից
թարգմանվում են առաջին անգամ, և հետո, որպեսզի
ընթերցողը հնարավորություն ունենա մեկ գրքի միջոցով
ծանոթանալու իսպանացի գրողի ամբողջ ստեղծագործությանը:
Փորձ է արվել նաև ցույց տալ Լորկայի ամբողջ
ստեղծագործության` պոեզիայի և դրամատուրգիայի կապը «27ի սերնդի», ավանգարդիզմի, մոդեռնիզմի և սյուրռեալիզմի հետ,
քննել դրանց ընդհանրություններն ու առնչությունները, որոնց
մասին հիշատակություններ կան իսպանախոս մի շարք
գրականագետների, գրաքննադատների աշխատություններում
և հոդվածներում, և իհարկե, անձամբ գրողի հուշագրերում,
որովհետև ո՞վ կարող է ավելի լավ գրել սեփական անձի մասին,
քան ինքը գրողը:
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Լորկայի ստեղծագործությունների վերաբերյալ տարբեր
ուսումնասիրություններ կարելի է գտնել ինչպես ռուսական,
այնպես էլ անգլիական, ֆրանսիական, գերմանական
գրականագիտության մեջ: Այնուամենայնիվ, փաստենք, որ
տվյալ ուսումնասիրությունն իրականացվել է` հիմք ընդունելով
իսպանալեզու
հեղինակների
աշխատություններն
ու
հոդվածները, քանի որ նախապատվությունը տրվել է բնագիր
տեքստերի առավել ստույգ և տեղեկություններով հարուստ
լինելու հանգամանքին:
Տվյալ
ուսումնասիրությունն
իրականացվել
է
գրականագիտության արդի մեթոդներով: Հիմնականում
կիրառվել է գրականագիտական վերլուծության համադրական
մեթոդը, որի մեջ առկա են ինչպես ընդհանուր բանասիրական
հետազոտության,
այնպես
էլ
համեմատական
գրականագիտության տարրեր:
Ուսումնասիրության
մեջ
մեջբերված,
առանձին
ներկայացված բանաստեղծությունները, ինչպես նաև դրանց
հատվածաբար թարգմանությունները գրքի հեղինակինն են:
Աշխատանքը կազմված է երկու մասից, (պոեզիա և
դրամատուրգիա), հեղինակի խոսքից, առաջաբանից, որում
ներկայացվում են Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկա մարդու և գրողի
կյանքի որոշ կարևոր մանրամասներ, ստեղծագործությանը
վերաբերող փաստեր և թվականներ: Երկու մասերից յուրաքանչյուրն իր հերթին բաղկացած է չորս գլխից` համապատասխան
ենթագլուխներով և գրականության ցանկից:
Աշխատանքը կարող է հետաքրքիր և օգտակար լինել
բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողների, իսպանական
գրականություն
ուսումնասիրողների
և
առհասարակ,
ընթերցողների լայն շրջանակի համար:
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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Իսպանացի բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ,
թատրոնի տեսաբան և գեղարվեստական ղեկավար, երաժիշտ,
նկարիչ Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան ծնվել է 1898 թվականի հունիսի 5-ին Գրանադայի Ֆուենտե Վակերոս գյուղում1:
Լորկան ապրել է
1898-1936 թվականներին, որոնք
չափազանց կարևոր տարիներ էին Իսպանիայի համար:
Փաստորեն,
գրողը
ծնվել
է
այն
թվականին,
երբ
վերջնականապես անկում էր ապրում այսպես կոչված
Իսպանական կայսրությունը և գնդակահարվել է 1936
թվականին, երբ Իսպանիայում դեռ նոր-նոր էր բռնկվել
քաղաքացիական պատերազմը (1936-1939):
Նշենք, որ 98-ական թվականներն աղետալի ժամանակաշրջան են Իսպանիայի համար: Պատճառները բազմաթիվ են.
1898 թվականին ԱՄՆ-ի հետ պատերազմում Իսպանիան կորցնում է իր վերջին գաղութները Լատինական Ամերիկայում,
մասնավորապես` Կուբայում, Պուերտո Ռիկոյում և Ֆիլիպիններում, չի կարողանում վերականգնել իր տիրապետությունը կորուսյալ գաղութների նկատմամբ հետևաբար դրանք մնում
են ԱՄՆ-ի տիրապետության տակ, ստիպված է լինում վաճառել
Մարիանաս, Կարոլինաս կղզախմբերը Գերմանիային և այլն:
Երկիրը հայտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում, սակայն այդ
ամենի պատճառները չպետք է փնտրել սոսկ արտաքին, այլև
ներքին քաղաքականության մեջ` տնտեսական խորը ճգնաժամ,
կաշառակերություն, միապետության տապալում, արդյունաբերության և առևտրի կտրուկ անկում, որոշ մարզերի ծայրաստիճան չքավորություն և այլն:
Մյուս
կողմից
սակայն,
Իսպանիայի
համար
ուրվագծվում են փրկության ուղիներ, որոնցից մեկը եվրոպականացումն է, մոդեռնի գաղափարը, որը ստիպում է մտածել, որ

Armero, Gonzalo (ed.), “Federico García Lorca: Vida, Poesía”. Revista
ilustrada de Información Poética, 43, Madrid, Huerta de San Vicente/Ministerio
de Cultura, 1998, p. 12.
8
1

անհրաժեշտ է կոտրել Իսպանիայի և Եվրոպայի միջև դրված
սահմանները, դուրս գալ մեկուսացումից, որը սակայն չի նշանակում հրաժարվել ազգայինից, իսպանականությունից, հակառակը` ուսումնասիրել, ճանաչել ուրիշինը` արժևորելով սեփականը: Ոչ մի դեպքում չի կարելի մոռանալ կամ հրաժարվել սեփական պատմությունից, քանզի ժողովուրդը, որը չունի պատմություն, չունի անցյալ, չի կարող ապագայի հույս ունենալ,
քանզի ապագան կառուցում են անցյալի հիմքի վրա:
Մոդեռնի գաղափարն առաջ է քաշում` Իսպանիան բացահայտելու և Եվրոպային ինտեգրվելու խնդիր, հաճախ հիշատակության է արժանանում միջնադարը, որն առավել հաճախ
ներկված է միստիկ-կրոնական մութ և առեղծվածային գույներով: Եթե Օրտեգա ի Գասեթն ընդունում է մոդեռնը, ավելին`
փորձում է որքան հնարավոր է մոտեցնել իսպանական մտածողությանը, ապա Ունամունոն նահանջում է, միայն մեկ դեպքում
է համաձայն Օրտեգայի հետ, այն է` եվրոպականությունը
չպետք է «գերեվարի» իսպանական ոգին, այլ նոր շունչ հաղորդի իսպանացի մտավորականների մտածողությանն ու գործունեությանը: Օրտեգան քննադատում է Ունամունոյին, ըստ նրա`
վերջինս դեմ է արտահայտվում եվրոպականացմանը միայն այն
պատճառով, որ եվրոպական մշակույթն ու փիլիսոփայությունը
չափազանց կանոնակարգված են, մինչդեռ Ունամունոն
մշտապես տարբերվել է մյուսներից այն առումով, որ իր
փիլիսոփայական մտածողությունը հիմնված է եղել հակասությունների և ոչ համակարգվածության վրա:
Այսպիսով` Իսպանիայում «դարի ճգնաժամն» առաջ է
բերում շարժում ընդդեմ գրական-գեղարվեստական և փիլիսոփայական այն բոլոր ձևերի, որոնք մինչ այդ ընդունելի էին իսպանական մշակույթում և ստեղծագործող հանրության
շրջանում: Իսպանացի գրաքննադատներն այդ շարժումն անվանում են էսթետիկական ընդվզում ընդդեմ նատուրալիզմի,
պոզիտիվիզմի և սցիենտիզմի, ինչպես նաև սոցիալական շարժում ընդդեմ բուրժուազիայի: Սա մի ժամանակաշրջան է, երբ
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իսպանական գրական միջավայրում ձևավորվում է «98-ի» կամ
«աղետի սերունդ» անվանումը կրող գրական սերունդը1:
Իսպանացի գրաքննադատների պնդմամբ` չնայած
պատմաքաղաքական տեսանկյունից 20-րդ դարի առաջին կեսը
մեղմ ասած այնքան էլ բարեհաջող չէր Իսպանիայի համար,
այնուամենայնիվ, դրանք կարելի է նաև ծաղկումի տարիներ
համարել, այն իմաստով, որ ի հայտ եկան արվեստագետների և
ինտելեկտուալների խմբեր կամ ինչպես ընդունված է ասել
իսպանական գրականության մեջ` սերունդներ. «98-ի սերունդ»,
«14-ի սերունդ»2, «27-ի սերունդ», վերջիններիս ստեղծագործական գործունեության շնորհիվ գրականության այս շրջանը
կոչվեց նաև արծաթե դար: Ի դեպ, գրականագետները հաճախ
վիճում են արծաթե դարին թվագրվող տարին, որոշները
մատնանշում են 1868 թվականը, մյուսները` 1898-ը, ոմանք`
1902 թվականը, որն արդեն համարվում է գրականության նոր
դարաշրջան3:
Անդրադառնալով Լորկայի գրականությանը` նշենք, որ
դեռ մանուկ հասակից ապագա գրողը գիտեր դաշնամուր
նվագել (սովորել էր դաշնակահարուհի մորից), հետաքրքրված
էր անդալուզյան հնագույն երգերով, (հոր ազդեցությամբ).
ընտանիքի բարեկամները պատմում էին, որ հայրը տանը միշտ
երգում էր անդալուզյան հին երգեր, որոնք հետագայում հիմք
դարձան «Կանտե խոնդոյի պոեմը» գրքի ստեղծման համար, և
որոնց հավաքագրման գործում Լորկային մեծապես օգնեց
իսպանացի ազգագրագետ, բանահավաք Մանուել դե Ֆալյան,
որը նաև գրողի հոր մտերիմ ընկերն էր:
Պրոֆեսոր Անտոնիո Դոմինգես Բեռուետայի հետ
ամբողջ Իսպանիայով շրջագայելուց, ինչպես նաև Ունամունոյի
Պետրոսյան Ռ., Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը, Մենագրություն:
Երևան, 2018, էջ 8-10:
1

Cerezo Galán, Pedro, “El pensamiento filosófico. De la generación trágica a la
generación clásica. Las generaciones del 98 y el 14”, en Jover Zamora, José
María (dir.), Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1993,
tomo XXXIX, pp. 133-315.
3
Armero, Gonzalo (ed.), “Federico García Lorca: Vida, Poesía”. Revista
ilustrada de Información Poética, 43, Madrid, Huerta de San Vicente/Ministerio
de Cultura, 1998, p. 14.
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և Մաչադոյի հետ ծանոթանալուց հետո` 1918 թվականին,
Լորկան լույս է ընծայում իր առաջին` «Տպավորություններ և
բնապատկերներ» (Impresiones y paisajes) վերնագրով արձակ
բանաստեղծությունների գիրքը, իսկ մեկ տարվա դադարից
հետո հեռանում է Գրանադայից և ընդունվում է Մադրիդի
կոմպլուտենսե համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետ,
որն այդպես էլ չի ավարտում, փոխարենը` համալսարանական
հանրակացարանում ծանոթանում և ընկերական ամուր կապեր
է
հաստատում
ապագա
մեծանուն
արվեստագետներ
Սալվադոր Դալիի, Լուիս Բունյուելի և այլոց հետ, որոնք մեծ
հետք
են
թողնում
ապագա
գրողի
մտածողության,
գեղագիտական ճաշակի և աշխարհայացքի ձևավորման,
ստեղծագործական գործունեության և անձնական կյանքի վրա:
Վերը նշված արվեստագետների հետ Լորկան մասնակցում է մի
շարք գրական երեկոների, ազգային և միջազգային
կոնֆերանսների, բեմադրում է թատերական ներկայացումներ,
ինչպես նաև անդամակցում ավանգարդիստական մի շարք
ամսագրերի:
1920 թվականին Լորկան գրում է «Թիթեռի չար
կախարդանքը» (El maleficio de la Mariposa) պիեսը, իսկ 1921
թվականին լույս է ընծայում «Բանաստեղծությունների գիրք»
(Libro de poemas) ժողովածուն, այնուհետև` «Կանտե խոնդոյի
պոեմը» (Poema del Cante Jondo), որում արթնացնում է
անդալուզյան ոգին, այսինքն` անդալուզյան հին երգերի
մշակույթը: Ժողովածուում բանաստեղծը շեշտադրում է
անդալուզյան
ժողովրդական
երգերի
կարևորությունը`
ընդգծելով դրանց ողբերգական կողմը: 1926 թվականին
Գրանադայում Լորկան մասնակցում է «Լուիս դե Գոնգորայի
պոետիկական պատկերը» կոնֆերանսին1, երկու տարի անց
արդեն տպագրվում է հեղինակավոր «Գալյո» ամսագրում:
Ոգեշնչվելով
Դարիոյի,
Մաչադոյի,
Խիմենեսի
քնարերգությունից` 1921-1924 թվականներին Լորկան գրում է
բանաստեղծություններ, որոնք 1926 թվականին լույս են
“Conferencias”, Ed. Christopher Maurer. Vol. I. Madrid: Alianza Editorial,
1984, p. 23-27.
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տեսնում
«Երգեր»
(Canciones)
վերնագրով
(երկրորդ
հրատարակությունը` 1929 թվականին): Մանկության և
անմեղության կորուստ, խորը տրտմություն, ահա այն
հիմնական թեմաները, որոնց բանաստեղծն ավելացնում է նաև
կյանքի և ճակատագրի հանդեպ ողբերգական զգացումը, որը,
անշուշտ, իսպանացի էքզիստեցիալիստ, փիլիսոփա-գրող
Միգել դե Ունամունոյի ազդեցությունն էր:
1924-27 թվականներին գրված բանաստեղծությունները
պոետն ամփոփում է իր «Գնչուական ռոմանսերո» (Romancero
Gitano) գրքում, որը լույս է տեսնում 1928 թվականին և թերևս
բանաստեղծի ամենահայտնի ժողովածուներից է, որին հատուկ
է մետաֆորների և սիմվոլների գերօգտագործումը: Այս գրքում
Լորկան իր ամբողջ ողբերգականությամբ ներկայացնում է
գնչուների` որպես հասարակության կողմից մերժված,
մեկուսացված, լուսանցքում հայտնված ժողովրդի կյանքը,
որոնց ճակատագիրը, ի տարբերություն մյուս ժողովուրդների,
առավել քան ողբերգական է:
Եթե պատմական ակնարկով անդրադառնալու լինենք
գնչուների պատմությանը, ապա կնկատենք, որ այս պնդումն
ամենևին էլ պատահական չէ: Գնչուների նկատմամբ անողոք
վերաբերմունքը գրողի մոտ առաջացնում է խոր ընկճախտ, որը
հաղթահարելու համար բանաստեղծը վճռում է հեռանալ
Իսպանիայից: «Կոլումբիա Յունիվերսիթիում» սովորելու
նպատակով վերջինս մեկնում է ԱՄՆ և հայտնվում է Նյու
Յորքում, որտեղ բնակվելու ընթացքում գրում է «Պոետը Նյու
Յորքում» բանաստեղծական շարքը: Այս անգամ գրողը
հայտնվում է մեկ այլ ծայրահեղության, բայց և Իսպանիայից
շատ չտարբերվող մեկ այլ իրականության մեջ. այժմ գնչուների
փոխարեն հալածվում են սևամորթներն ու հրեաները: «Պոետը
Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքն անմիջականորեն
կապվում է սյուրռեալիզմի հետ, վերջինս կարելի է համարել
պոետի «ամենասյուրռեալիստական» ստեղծագործությունը,
որը գրված է վերլիբրով: Պոեմում Լորկան պատկերում է
ժամանակակից աշխարհում` մասնավորապես` Նյու Յորքում
տեղի ունեցող բարբարոսությունները, որոնց ականատեսն է
դառնում այնտեղ բնակվելու ընթացքում:
12

Այս և հոռետեսական այլ տրամադրություններով և
դրանցից բխող սյուրռեալիզմին հատուկ դառը լեզվով գրվում են
«Զարմանահրաշ կոշկակարուհին» (La zapatera prodigiosa, 1926)
պիեսը և «Ճանապարհորդություն դեպի լուսին» կինեմատոգրաֆիական սցենարը, իսկ Իսպանիա վերադառնալուն պես
գրողն ավարտին է հասցնում սյուրռեալիստական «Հասարակությունը» (El Público, 1930) պիեսը և սկսում է աշխատել «Երբ
որ անցնի հինգ տարի» (Así que pasen cinco aňos, 1930) պիեսի
վրա1:
1931 թվականին Իսպանիան արդեն երկրորդ անգամ
հռչակվում է Հանրապետություն, որին զուգընթաց առաջ է
քաշվում մի շարք` այդ թվում նաև կրթական բարեփոխումներ
իրականացնելու խնդիր: Առանձին կարևորություն է ձեռք
բերում` մշակույթի, գրականության զարգացմանը զարկ տալու
խնդիրը, որի արդյունքում ստեղծվում է «Լա Բառակա»
համալսարանական շրջիկ թատերախումբը, որի անմիջական
ղեկավարներից մեկը դառնում է Լորկան: Բեմադրելով
դասական թատրոնի գլուխգործոցները և հընթացս գրելով,
սակայն ոչ հաճախ բեմադրելով սեփական պիեսները` պոետդրամատուրգը մշակույթի մյուս գործիչների հետ շրջագայում է
Իսպանիայի հեռավոր շրջաններով և մեծ ճանաչում ձեռք
բերում:
1933-1934 թվականներին Լորկան կրկին դուրս է գալիս
Իսպանիայի սահմաններից և տարբեր կոնֆերանսների
մասնակցելու նպատակով ճամփորդում է տարբեր երկրներ,
այդ թվում` Արգենտինա, Ուրուգվայ: Հաջորդիվ գրվում են նրա
մյուս ժողովածուներն ու բանաստեղծական շարքերը`
ցլամարտիկ և գրող ընկերոջ մահվանը նվիրված «Ողբ`
Իգնասիո Սանչես Մեխիասին», (Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías, 1935) բանաստեղծական շարքը, «Գաղիական վեց պոեմ»
(Seis poemas gallegos, 1935) ժողովածուն, «Թամարիտի դիվան»
(Diván del Tamarit, 1936) բանաստեղծական փոքրիկ
ժողովածուն, որի հիմքում արաբաանդալուզական կամ
Titos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975,
Granada, p. 58-61.
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արաբաանդալուզյան պոեզիան է, չնայած կրում է նաև
սյուրռեալիզմի ազդեցությունը, «Մութ սիրո սոնետներ» գիրքը
(Sonetos del amor oscuro, 1936) և այլն:
Կենդանության օրոք Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան արդեն
բավական ճանաչված և հայտնի գրող էր, սակայն ինչպես
հաճախ է պատահում, գրողի հանճարեղությունը գնահատվեց
նրա մահից հետո, չմոռանանք, որ գրողը սպանվեց 1936 թվականի օգոստոսի 16-ին հայրենի Գրանադային հարող տարածքում բռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի հանձնարարությամբ,
իսկ տաղանդաշատ արվեստագետի գրական ժառանգությունը
հանրությանը հասու դարձավ միայն բռնապետի մահից հետո,
ահա թե ինչու, այնուհանդերձ, մեծանուն գրողը, գնդակահարությունից շատ տարիներ անց, դեռ շարունակում է մասամբ
չբացահայտված և առեղծվածային մնալ հանրության համար:
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ՄԱՍ ԱՌԱՋԻՆ
ԳԼՈՒԽ 1. ԼՈՐԿԱՆ ԵՎ «27-Ի ՍԵՐՈՒՆԴԸ»
20-ական թվականների Իսպանիայում երևան են գալիս
մի շարք արվեստագետներ, որոնց միավորում են գրական
համանման ճաշակն ու մտածողությունը, աշխարհայացքն ու
վերաբերմունքը մշակույթի, գրականության խնդիրների և
առհասարակ, Իսպանիայի նկատմամբ:
1927 թվականին Սևիլիայում Գոնգորայի մահվան 300-րդ
տարելիցին նվիրված տոնակատարությանը մասնակցելու հայտ
են ներկայացնում արվեստագետներ` գրողներ, նկարիչներ,
ճարտարապետներ, ռեժիսորներ, որոնց համար ներշնչանքի
աղբյուր է հանդիսանում իսպանական ոսկեդարյան գրականության ականավոր բանաստեղծ Լուիս դե Գոնգորա ի Արգոտեն:
Միավորվելով մեկ ընդհանուր խմբի մեջ` արվեստագետների
այս խումբը ձեռք է բերում գրական անուն` «27-ի սերունդ»:
Միավորվելով
մեկ
ընդհանուր
խմբի
մեջ`
արվեստագետների այս խումբը ձեռք է բերում գրական անուն`
«27-ի սերունդ», նշենք, որ վերջինս ուներ նաև այլ
անվանումներ`
«98-ի
թոռներ»,
«դասախոս-պոետների
սերունդ»` հաշվի առնելով փաստը, որ նրանց մեծ մասը
համալսարանական դասախոսներ էին` Խ. Գիլյեն, Պ. Սալինաս,
Դ. Ալոնսո, «Գիլյենի և Լորկայի սերունդ», «20-ականների
սերունդ», «ավանգարդիստների սերունդ», «Հանրապետության
սերունդ», «բռնապետության սերունդ», «ընկերության սերունդ»,
որոնց
ստեղծագործական
գործունեության
շնորհիվ
գրականության այս շրջանը կոչվեց նաև արծաթե դար: Ի դեպ,
գրականագետները հաճախ վիճում են արծաթե դարին
թվագրվող տարին, որոշները մատնանշում են 1868 թվականը,
մյուսները` 1898-ը, ոմանք` 1902 թվականը, որն արդեն
համարվում է գրականության նոր դարաշրջան: Ավելի ուշ, «27-ի
սերնդի» հայտնի ներկայացուցիչներ Պեդրո Սալինասը, Խորխե

Գիլյենը, Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան, Ռաֆայել Ալբերտին,
Վիսենտե Ալեյքսանդրեն, Լուիս Սերնուդան, Խերարդո Դիեգոն,
Դամասո Ալոնսոն, Էմիլիո Պրադոսը հանդես էին գալիս
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այնպիսի փայլուն և բարձրարժեք ստեղծագործություններով,
որոնց շնորհիվ գրաքննադատներն այս շրջանն անվանեցին
իսպանական գրականության նոր ոսկե դար1:
Ինչու՞ հատկապես Գոնգորայի հետ կապվեց գրական
այս սերնդի ծնունդը, որովհետև մեծն բանաստեղծի գրական
շեշտադրումները համընկնում էին նորերի հետ` բանաստեղծական կամ պոետիկ լեզու, ստեղծագործական ձևի կամ ձևերի
կատարելագործում, չնայած մյուս կողմից` կային գրողներ,
որոնք ստեղծագործում էին իրենց անհատական մոտեցմամբ,
օրինակ` Ալբերտին և Խերարդո Դիեգոն, որոնք ստեղծեցին
իրենց անհատական, սուբյեկտիվ ոճը:
Հավելենք նաև, որ այս սերնդի ներկայացուցիչներն
իրենց ստեղծագործությունները սկսել էին տպագրել դեռ 20ական թվականներից, չնայած նրանցից մի քանիսն այդ երեկո
առաջին անգամ ընթերցեցին իրենց ստեղծագործությունները:
Այդ օրը հնչեցին նաև փառահեղ ելույթներ, նրանցից մեկը Խոսե
Բերգամինինն էր. ‹‹Հիանալ և հասկանալ Գոնգորային բոլոր
առումներով չի նշանակում դառնալ Գոնգորա կամ նրա
հետևորդը, այլ պարզապես մարդ լինել, իսպանացի լինել››2:
Այս սերունդը հստակ անվանում ուներ` «27-ի սերունդ»,
նախ որովհետև հասակակիցներ էին, հետո միայն` մեծ
մշակույթի կրողներ, ակնհայտ էին նաև էսթետիկական և
գաղափարական
բազում
ընդհանրություններն
ու
հետաքրքրությունների, գրական ճաշակի նմանությունները:
1. Ինտելեկտուալ գրողներ են, գրեթե բոլորը` բարձրագույն
կրթությամբ
(բացի
Ալբերտիից),
ոմանք
նույնիսկ
գիտությունների դոկտոր են` Պ. Սալինաս, Խ. Գիլյեն, Դ.
Ալոնսո նաև հրաշալի գրաքննադատներ:
2. Բարձր գիտակցության տեր անհատներ, որոնց միավորում
են ոչ միայն համընդհանուր գաղափարները, այլև` ամուր և
հաստատուն ընկերությունը:

Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 112-115.
2
Titos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975,
Granada, p. 42.
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3. Չնայած այս գրողները կապը չեն կտրում անցյալի գրողների
հետ, այնուամենայնիվ, փորձում են գտնել նաև
պոետիկական նոր լեզու և սեփական գրելաոճ:
4. Նրանցից յուրաքանչյուրը բնութագրվում է յուրօրինակ
տաղանդով, ազատական գաղափարներով, վերջիններս
խուսանավում
են
կարծրատիպերից,
քարացած
դոգմաներից, կլիշեներից:
5. Մեծ անհանգստություն չունեն կրոնի կամ կրոնական
ամենատարբեր
հարցերի
նկատմամբ,
որոնց
բացակայությունը ակնհայտ է թերևս յուրաքանչյուրի
ստեղծագործական գործունեության մեջ:
Սկզբունքորեն «27-ի սերնդակիցները» հնի և նորի
գրողներ էին, որոնք կրում էին նախորդների` Կևեդոյի,
Գոնգորայի, Ֆրայ Լուիսի, Գարսիլոսոյի նաև հնըթացս
ստեղծագործողներ Խիմենեսի, Սերնայի, ինչպես նաև
ուլտրաիստների,
կրեասիոնիստների,
սյուրռեալիստների
ազդեցությունը:
Հմայված
լինելով
եվրոպական
գրականությամբ` նրանք, այնուամենայնիվ, չէին հեռանում
Խորխե Մանրիկեից, Գարսիլոսո դե լա Վեգայից, Սան Խուան դե
լա Կրուսից, Գոնգորայից, Լոպե դե Վեգայից: Օրինակ Լորկան և
Մաչադոն հետաքրքրված էին ավանդական ռոմանսներով և
կանսիոններով, ժամանակ առ ժամանակ անդրադառնում էին
նաև վիլյանսիկոներին` իսպանական հին գեղջկական երգերին
նաև առանձնահատուկ ակնածանք էին տածում Բեկկերի,
Դարիոյի և հատկապես` Խիմենեսի պոեզիայի նկատմամբ, մի
խոսքով` «27-ի սերնդակիցները» միաձուլում էին ավանդականն
ու մոդեռնը, մի կողմից գրելով` սոնետներ, ռոմանսներ և
հանգեր (իսպաներեն` ռիմա, հատուկ է Բեկկերի պոեզիային),
մյուս կողմից` վերլիբրով գրված բանաստեղծություններ`
«համեմված» ավանգարդիստական մի շարք ուղղություններով:
«27-ի սերնդակիցների» համար իսկական ներշնչանքի
աղբյուր էին Խիմենեսը, որի մեջ գնահատում էին նրա
անսահման և անմնացորդ նվիրումը «մաքուր պոեզիային»
(poesía pura տերմինը` Պեդրո Սալինասի), Ռամոն Գոմես դե լա
Սերնան, որի շնորհիվ ծանոթանում են ավանգարդիստական
ուղղություններին կամ ինչպես ընդունված է ասել իսպանական
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գրականության մեջ` ավանգարդիստական շարժումներին,
մասնավորապես`
ֆրանսիական
սյուրռեալիզմին,
որն
ամենաշատը ազդեց «27-ի սերնդակիցների» ստեղծած
գրականության վրա և Օրտեգա ի Գասեթը, որն իր «Արվեստի
ապամարդկայնացումը» էսսեով էսթետիկական նոր հիմք դրեց
ապագա ստեղծագործողների համար:
«27-ի սերունդը» սկսում է «մաքուր պոեզիայի»
փնտրտուքի ճանապարհ: Խորխե Գիլյենն ասում է. «Մաքուր
պոեզիան այն է, ինչը մնում է բանաստեղծության մեջ այն
բանից հետո, երբ արդեն ջնջել ես այն, ինչը պոեզիա չէ»1:
«Մաքուր պոեզիան» ենթադրում է մաքրել, զտել պոեզիան
հումորից, այլևայլություններից` թողնելով միայն գեղարվեստական էմոցիան, որը ծնվում է ձևի գեղեցկությունից: Մեծագույն դերակատարություն է տրվում մետաֆորներին և
գեղարվեստական պատկերներին, որը թերևս Գոնգորայի
ազդեցությունն էր:
«27-ի սերնդակիցների» վրա մեծ ազդեցություն է թողնում
ավանգարդիզմը,
որից
բխում
են
ստեղծագործական
ազատությունն ու օրիգինալության հանդեպ ձգտումը, որոնք
ակնառու են ոչ միայն արծարծվող թեմաներում, այլև լեզվում և
տաղաչափության մեջ: Հատկապես ուշագրավ է սյուրռեալիզմի
գերակայությունը,
որն
առաջադրում
է
լիակատար
ազատականացում գրելաոճի կաշկանդող կաղապարներից,
ինչն էլ ենթադրում է, որ այսուհետ պետք է փորձել ընկղմվել
ենթագիտակցականի աշխարհում: Նկատենք սակայն, որ
իսպանական սյուրռեալիզմը տարբերվում էր ֆրանսիականից,
որովհետև
Իսպանիայում
այդպես
էլ
չձևավորվեցին
սյուրռեալիստների խմբեր, ինչպես նաև շատ չգործադրվեց
ավտոմատ կամ ինքնաբուխ գրելաձևը, բայց և այնպես, այս
սերնդի ստեղծագործողներին հատուկ էր թաքուն երազների,
երազանքների և ցանկությունների արտահայտումը, որն
արտացոլվեց Ալեյքսանդրեի, Սերնուդայի, Լորկայի, Ալբերտիի
պոեզիայում:
Ինչ
վերաբերում
է
էսթետիկական
Ortego Costales, José. “Jorge Guillén y Federico García Lorca: dos poetas
andaluces en Estados Unidos”. En: Cuadernos hispanoamericanos, n. 376-378,
1981, p. 85-88.
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համընդհանրություններին,
ապա
կարելի
է
խոսել
ավանդականի և ավանգարդիստականի համադրման մասին,
որի միջոցով ստեղծագործողները փորձում են գտնել
պոետիկական նոր ձևեր:
«27-ի սերնդի» ստեղծագործական գործունեությունը
կարելի է բաժանել երեք էտապի.
1. Մինչև 1928 թվականը, երբ «27-ի սերնդակիցները»`
Սալինասը, Լորկան, Ալբերտին, Դիեգոն, «հմայվում» են
ավանգարդիստական ուղղություններով:
2. 1928-1939 թվականներին նկատվում է որոշակի
հրաժարում ֆորմալիզմից1: 1927 թվականից սկսած
պոետները, որոնք արդեն հոգնել էին էսթետիկական հին
և
կրկնվող
իդեալներից,
սկսում
են
վերամարդկայնացման կամ ռեհումանիզացիայի մի
գործընթաց,
որն
Իսպանիայում
համընկնում
է
սյուրռալիզմի տարածման հետ, այլ կերպ` համարվում է
սյուրռեալիզմի տարածման արդյունքում առաջացած
երևույթ: Այդպիսով սկսում է զարգանալ մարդկային և
կենդանի պոեզիայի մի տեսակ, որն արտացոլում է
Իսպանիայի
հասարակական,
քաղաքական
և
սոցիալական կոնֆլիկտները` այդպիսով սկիզբ դնելով
սոցիալական պոեզիայի ձևավորմանն ու զարգացմանը:
3. 1933 թվականից սկսած, երբ 1936 թվականին Լորկան
արդեն սպանված էր, իսկ մյուս ստեղծագործողներից
շատերին արտաքսվել էին հայրենի Իսպանիայից, «27-ի
սերունդը» սկսվում է տարրալուծվել2:

1

Ֆորմալիզմ` ձևապաշտություն:

Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 112-115.
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ԳԼՈՒԽ 2. ԼՈՐԿԱՆ ԵՎ ՄՈԴԵՌՆԻԶՄԸ
Իսպանախոս աշխարհում մոդեռնիզմ են անվանում
գրական այն ուղղությունը, որը ծնունդ առավ Լատինական
Ամերիկայում 19-րդ դարի վերջին և տարածում գտավ
Իսպանիայում նիկարագուացի բանաստեղծ Ռուբեն Դարիոյի
շնորհիվ: Իսպանիայում մոդեռնիզմը ձեռք բերեց նաև այլ
սահմանում, այն է` երազողների, անրջողների ըմբոստություն1:
Մոդեռնիզմը մեծ ազդեցություն և կարևորություն
ունեցավ իսպանական պոեզիայի զարգացման համար, քանի որ
դրանով վերջ դրվեց 19-րդ դարի ռեալիստական պոեզիային և
բացահայտեց պառնասականներին և սիմվոլիստներին2:
Ըստ Դարիոյի` իսպանական պոեզիայում մոդեռնիզմի
հետևորդներ են Գուստավո Ադոլֆո Բեկկերը և Ռոսալիա դե
Կաստրոն, քանի որ այդ երկու պոետների ինտիմ և զգացմունքային բանաստեղծությունները կարող են հրաշալի օրինակ
ծառայել ապագա մոդեռնիստների համար: Մոդեռնիստ գրողը
հակադրվում է բուրժուական մատերիալիզմին և ընդունում է
բոհեմական կյանքը: Նրա մտավոր, ստեղծագործական
աշխարհը ձևավորվում է սրճարաններում և սալոններում, գրական երեկոների և հավաքույթների բոհեմական միջավայրում:
Մոդեռնիստական գրականության փայլուն նմուշ է Վալյե Ինկլանի «Բոհեմիայի լույսերը» ստեղծագործությունը3:
Իսպանացի գրականագետների, գրաքննադատների
պնդմամբ` մոդեռնիստական պոեզիայում կարմիր թելի պես
անցնում է երկու գիծ` խուսափելու և ինտիմի գիծը, որոնց վրա
ակնհայտ է ռոմանտիզմի ազդեցությունը4: Առաջին դեպքում
Pacheco, José Emilio: “Antología del modernismo”, 1884-1921, México,
Universidad Nacional Autónoma de México: Era, 1999, p. 15-19.
2
García Posada, Miguel. “Lorca y el surrealismo: una relación conflictiva”. En:
Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, n. 515, 1989, p. 11.
3
Pereiro Otero, José Manuel: “La escritura modernista de Valle-Inclán: Orgía
de colores”, Madrid: Editorial Verbum S.L., 2008., p. 25.
4
Pacheco, José Emilio: “Antología del modernismo”, 1884-1921, México,
Universidad Nacional Autónoma de México: Era, 1999, p. 44-49.
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բանաստեղծը
մերժում
է
իրական
աշխարհն
ու
համակեցությունը և փախչում է դեպի անցյալ, հին
ժամանակներ, օրինակ` միջնադարյան կամ վերածննդյան
ժամանակաշրջան կամ ավելի էկզոտիկ վայրեր` Հունաստան
կամ Արևելք, որպեսզի կարողանա երևակայել, երազել իր
համար յուրատեսակ գեղեցիկ աշխարհներ, որտեղ կմոռանա
իրական գորշ միջավայրը: Հետևաբար այսուհետ բոլոր
բանաստեղծությունները
հյուսվում
են
պալատներում,
այգիներում, արքունիքում, որտեղ կան ձիեր, արքայադուստրեր, փերիներ, կենտավրոսներ: Երկրորդ` ինտիմ գծում,
արտահայտվում է բանաստեղծի մենությունը, լիության և
ներդաշնակության հասնելու նրա ցանկությունն ու երազանքը,
որոնք այդպես էլ մնում են անկատար: Վերջինս նկատելի է
հատկապես Խիմենեսի պոեզիայում, իսկ որպես անկատար
երազանքների և սին պատրանքների արտահայտում, երևան են
գալիս մայրամուտը, գիշերը, զբոսանքը` մենակյաց այգիներում,
աշնանային բնապատկերները հատկապես` Մաչադոյի և
Խիմենեսի պոեզիայում:
Ինչ վերաբերում է մոդեռնիստական ոճին, ապա հարկ է
նշել, որ գեղեցկությունն ու ներդաշնակությունը նկարագրելու և
վերարտադրելու համար մոդեռնիստներն ընտրում են այնպիսի
բառեր, որոնք իրենց մեջ գույն, երաժշտություն կամ երաժշտականություն են պարունակում, սա թերևս սիմվոլիզմի
ազդեցությունն է. հիշենք Ռեմբոյի «Ձայնավորները»1, որտեղ
հնչյունները համապատասխանեցվում են որոշ գույների:
Մոդեռնիստական գրելաոճին հատուկ է հնչյունական և
ոճական արտահայտչամիջոցների գերօգտագործումը, ինչպես
օրինակ` բնաձայնություններ, բաղաձայնույթներ, մետաֆորներ,
ալեգորիաներ,
հակաթեզեր,
անձնավորում
և
այլն2:
Մոդեռնիզմին հատուկ է նաև գոյականների ածականացումը,
որի միջոցով էլ ավելի զգայունություն, զգացմունքայնություն և
արտահայտչականություն է հաղորդվում բանաստեղծությանը,

Arthur Rimbaud “Poesías Completas”, Libro Dot, Barcelona, 2002, p. 35.
Pacheco, José Emilio: “Antología del modernismo”, 1884-1921, México,
Universidad Nacional Autónoma de México: Era, 1999, p. 21.
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ինչպես նաև էկզոտիկ բառեր, վերամբարձ խոսքեր, որոնք
հատուկ են ասպետականությանը, արիստոկրատիային և այլն:
Իր մոդեռնիստական պոեզիայում Լորկան արտահայտում է մարդու` կյանքի և ճակատագրի հանդեպ ողբերգական
զգացումը, դրանից բխող հուսահատությունը, որով մոտենում է
Ունամունոյի փիլիսոփայությանը: Նրա գրելաոճը բնորոշվում է
գեղեցիկ մետաֆորներով, խորհրդավոր կամ սիմվոլիկ
պատկերներով, օրինակ` երբ ծովն ասոցացվում է էրոտիկ
տրամադրության
հետ,
բայց
որը
հուշում
է
նաև
հուսահատության մասին, ձին` ողբերգական ճակատագրի,
ձիավորը` բանականության, որը ղեկավարում է բնազդները,
լուսինը` մահվան և այլն1:
Անձնական ծանր ապրումներն ու ճգնաժամները
ստիպում են բանաստեղծին դուրս գալ այսպես կոչված`
«անդալուզյան գծից» և ստեղծագործել սյուրռեալիզմի
կանոններով2, որի արդյունքում գրվում է «Պոետը Նյու
Յորքում»3 բանաստեղծական շարքը, որը կապվում է ԱՄՆ
կատարած ճանապարհորդության հետ և համընկնում է
նյույորքյան բորսայի դրամատիկ փլուզման հետ: Փողի
իշխանությունը, տեխնոլոգիաների` մարդու գերեվարումն ու
ռոբոտացումը, անարդարության մթնոլորտը, ռասսայական
խտրականությունը և կապիտալիստական հասարակության մի
շարք արատավոր երևույթներ խռովում են բանաստեղծի հոգին:
Սյուրռեալիստական «դառը» լեզվով, ճնշող պատկերներով ու
տեսարաններով գրված բանաստեղծական այս շարքին
հաջորդում են «Հասարակությունը» և «Երբ որ անցնի հինգ
տարի» սյուրռեալիստական պիեսները4:
Allen Rubert C. “The symbolic World of Federico Garcia Lorca”: University
of New Mexico Press, 1971, p. 52.
2
García Posada, Miguel. “Lorca y el surrealismo: una relación conflictiva”. En:
Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, n. 515, 1989, p. 18-19.
3
Poeta en Nueva York, Barcelona, Lumen. Fotografías de Oriol Maspons;
incluye la primera edición de la conferencia “Un poeta en Nueva York”,
pronunciada por primera vez en Madrid el 16 de marzo de 1932; edición de
bolsillo en 1976 y 1989), p.11.
4
García Posada, Miguel. “Lorca y el surrealismo: una relación conflictiva”. En:
Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, n. 515, 1989, p. 7-9.
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ԳԼՈՒԽ 3. ԼՈՐԿԱՅԻ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի պոեզիան համարվում է
«27-ի սերնդի», ինչպես նաև ամբողջ 20-րդ դարի իսպանական
գրականության գագաթներից մեկը: Լորկյան պոեզիան
արտացոլանքն է մարդու` կյանքի հանդեպ ողբերգական
զգացումի և հուսահատության, սիրո և հիասթափության, հույսի
և հուսալքության, պոեզիա, որտեղ միահյուսվում են հինն ու
նորը, ավանդականն ու մոդեռնը, որտեղ կարելի է հանդիպել
թե՛ դասական, թե՛ ավանգարդիստական գրողների:
Չնայած «27-ի սերնդակիցների» ստեղծագործական
ընդհանրություններին, այնուամենայնիվ, Լորկան առանձնանում է բոլորից իր ուրույն, անկրկնելի ոճով, իր բնույթով,
տեսակով և իր աշխարհայացքով, որը նման չէ մյուսներին,
քանզի ծնունդ է առել անդալուզյան հողից և ձգվել, հասել է
օվկիանոսից այն կողմ, սկիզբ է առել կանտե խոնդոյի երգերից,
հետո հատել է ֆրանսիական սյուրռեալիիզմի սահմանը,
մտորել և գրել է մենակյացների և հալածվածների մասին`
նրանց վշտի հետ կապելով «սեփական ցավը», վիշտը, ինչպես
ինքն է գրում` «pena negra»-ն1:
Հալածվող և հետապնդվող ժողովուրդների` գնչուների,
հրեաների, սևամորթների, առհասարակ մարդու իրավունքների
վերհանումը, կանանց և երեխաների պաշտպանությունը
Լորկայի պոեզիայի անքակտելի մասն են, գրողը կոչ է անում
մարդկանց իրենց եսը վերածել մենքի և պայքարել ընդդեմ
սոցիալական, հասարակական, ռասսայական խտրականությունների և պայմանականությունների, գրված և չգրված
օրենքների:
Գրաքննադատներից ոմանք նշում են, որ սկզբում
Լորկան իր ժողովրդական բանաստեղծություններով նման էր
խունգլարի կամ թափառական աշուղի, որն ընթերցողին
ուղղորդում էր դեպի հեռու անցյալ, հին ժամանակներ: Չպետք է
1

Իսպաներեն բառացի թարգմանությամբ` սև վիշտ:
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մոռանալ, որ մանուկ Լորկան ծնվել և մեծացել է հողին ու
բնությանը մոտ միջավայրում` Ֆունտեվակերոս գյուղում
հետևաբար այդ հողից է գալիս նրա սերն ու անմիջական կապը
ժողովրդականի, ազգայինի հանդեպ, արդյունքում ծնվում են
երգեր, բանաստեղծություններ, ասացվածքներ, տեղանքին
հատուկ բառեր և ֆրազներ` համեմված տեղի սովորույթներով և
ավանդույթներով: Ավելի ուշ սակայն, Լորկայի պոեզիան
անսպասելիորեն փոխվում է` մեծ տեղ տալով ցավին, որը ոչ այլ
ինչ է, եթե ոչ անդալուզցի ժողովրդի ցավը, ժողովուրդ, որին
հալածել են, հետապնդել, գերեվարել, արտաքսել իր
բնակավայրից, ժողովուրդ, որը հազարավոր կիլոմետրեր
կտրել-անցել է պանդխտության ճանապարհով` փնտրելով
անվտանգ վայրեր, որտեղ կարող է մի վերջին հանգրվան գտնել:
Լորկյան պոեզիայում մի կողմից` Անդալուզիայում
բնակություն հաստատած գնչուների չսպիացող ցավն է, մյուս
կողմից` գրողի անձնական ցավը, սեփական «վիշտը», որի
պատճառով հաճախ առանձնանում է, մեկուսանում բոլորից,
փակվում է ինքն իր մեջ և միայն ժամանակ առ ժամանակ
միանում նրանց, ովքեր հայտնվել են լուսանցքից այն կողմ`
մերժվածներին և տարաբախտներին: Եվ ուրեմն` ինչպես նշվեց,
Լորկայի պոեզիայի հիմքում ցավն է, մի ապրում, որը երբեմն
անձնական տիրույթից փոխարկերպվում է հավաքականի`
դառնալով համամարդկային, քանզի չկա մեկը, որ այն ապրած
չլինի: Այդ ցավը հանդես է գալիս հավաքական ձևով` որևէ
ժողովրդի, ռասսայի, մարդկության, բայց որը հնչում է
բանաստեղծի ձայնով: «Լորկայի պոեզիան «սև հնչյուններ ունի»,
- ասում է Ֆելիքս Գրանդեն իր «Հուշեր ֆլամենկոյի մասին»
աշխատության մեջ` նկատի ունենալով այն տխրությունն ու
ցավագին ճիչը, որ կան հատկապես` «գնչուական պոզիայում»1:
Այդ «սև հնչյունները» հալածված և հետապնդված գնչուների
լացակումած ձայնի, ցավագին երգերի հնչյուններն են, Լորկան
չի թաքցնում դրանք, քանզի այդ ձայներն անուն ունեն, այն է`
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flamenco”.

En:

Cuadernos

կանտե խոնդո: Ի դեպ, լորկյան «սև հնչյունների» մասին
ընթերցում ենք նաև դուենդեի մասին հիշատակություններում:
Լորկյան պոեզիայի անբաժանելի մաս է միստերիան
կամ խորհրդավորությունը, երբ բացի արտաքին դրսևորումներից, բացահայտում ենք երևույթի բուն, խորքային էությունը:
Լորկայի պոեզիան հնարավոր չէ պատկերացնել առանց
սիմվոլների և դրանց համապատասխան նշանակության, ընդ
որում` ոչ միայն պոեզիայում, այլև դրամատուրգիայում: Եվ
ուրեմն` ամենահաճախ հանդիպող սիմվոլներից են լուսինը,
որը մահ է խորհրդանշում, բայց նաև էրոտիզմ և գեղեցկություն,
մետաղները, որոնք հաճախ երևան են գալիս դաշույնների ձևով
և նույնպես ասոցացվում են մահվան հետ, քանզի դառնում են
ողբերգության պատճառ, ջուրը, որը եթե կուտակված է և չի
շարժվում, ապա կրկին մահվան խորհրդանիշ է, իսկ եթե
հոսում է, ապա հանդես է գալիս որպես կյանքի խորհրդանիշ,
ջրհորը, որը կուտակված կրքի խորհրդանիշ է, քամին, որը
խոսում է հեշտամոլության և վավաշոտության մասին, երբ իբր
պատահաբար` սուրալով փարվում է երիտասարդ գնչուհուն,
հայելիները,
որոնք
օջախի
և
նստակյաց
կյանքի
խորհրդանիշներ են, ձիերը, ձիավորները, որոնք կրկին
կապվում են մահվան հետ, բայց և ժամանակ առ ժամանակ`
էրոտիզմի, կրքի, չկասեցվող բնազդի, ուժի և առնականության,
արյունը, որը կյանքի խորհրդանիշ է` բացառությամբ, երբ
թափված է, որը մահ է գուժում, չնայած կան նաև
բանաստեղծություններ, որոնցում վերջինս հանդես է գալիս
որպես լիառատության, բարգավաճման խորհրդանիշ, խոտերը,
կանաչ գույնը, որոնք խոսում են ողբերգության կամ վերահաս
մահվան մասին, բայց նաև վավաշոտության, ինչպես Լորկայի`
«Քեզ կանաչ, կանաչ եմ սիրում» բանաստեղծության մեջ, աչքերհայելի-լուսին եռատարր խորհրդանիշներ, որոնք ակնարկում
են աշխարհի հանդեպ ունեցած պատկերացումների մասին1:
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Լորկայի պոեզիայի մեկ այլ կարևոր և անբաժանելի մաս
է դուենդեն1, որը կրկին կապվում է միստիկի հետ, նպաստում է
ստեղծարար ուժին և հանդես է գալիս իբրև կյանքի և մահու
պայքարի խորհրդանիշ: Այդ պայքարում միշտ չէ, որ հաղթում է
դուենդեն, սակայն նրա հետ պայքարը սիմվոլիկ և
կոնցեպտուալ առումով բացահայտում է լորկյան պոետիկայի
առանձնահատկությունները:
Լորկայի պոեզիան զգայական է, իսկ կոնցեպտուալ
առումով վերջինս «հերմետիկ» փակ գրող չէ: Լորկայի պոեզիան
ոչ միայն գրագետ, բանիմաց ընթերցողի, գրականագետների,
գրաքննադատների կամ ինտելեկտուալների համար է, այլև
սովորական, շարքային ընթերցողի, որի մոտ առաջ է բերում
զգայական հուզականություն, սա նշանակում է, որ լորկյան
պոեզիան նախ և առաջ հուզելու համար է և բաց է հանրության
լայն շրջանակի առաջ: Այդ պոեզիան կարծես բեմական
ներկայացում լինի, կենդանի օրգանիզմ, որը կարելի է շոշափել,
փորձարկել, որը ոչ մի դեպքում կարծրացած կամ
կաղապարված չէ, հակառակը` շարժվող, կենդանի պոեզիա է:
Հասարակության բոլոր շերտերի առջև բաց լինելը ենթադրում է
«մտերմիկ քայլ» այդ հասարակության և ընթերցողների միջև
կապ հաստատելու համար, որին նպաստում է նաև լորկյան
պոեզիայում
բացակայող
հռետորաբանությունը,
քանզի
բանաստեղծի
մտերմիկ,
ականջահաճո
լեզուն
ամուր
կապվածություն է ստեղծում բանաստեղծի և ընթերցողի միջև:
Այս ամենի արդյունքում ի հայտ է գալիս դուենդեն որպես
կյանքի և մահի միջև մղվող պայքարի խորհրդանիշ:
Գրականագետ Լոպես Կաստրոն լորկյան պոեզիան բնորոշում է
իբրև «մահվան բեմադրություն»2, ճիշտ այնպես, ինչպես լորկյան
«Դուենդեի տեսությունն ու խաղը» դասախոսության միջոցով Լորկան
անդրադառնում է դուենդեի բնորոշմանը: Ըստ Իսպանիայի Թագավորական
ակադեմիայի բառարանի՝ «դուենդեն» ավանդական պատումներին բնորոշ,
ծերունու կամ մանկան կերպարանքով երևակայական ոգի է, որը բնակվում է
որոշ տներում և դրանցում խուճապ և աղմուկ առաջացնում. երկրորդ
իմաստով «դուենդեն» անդալուզյան հողին հատուկ առեղծվածային և
անպատմելի հմայքն է:
1
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Իսպանիան, որը պոետի համար մահվան մարմնավորում է,
քանզի Իսպանիայում ամեն բան խոսում է մահվան մասին, թե՛
ձիթենիների դաշտը, թե՛ պատշգամբը, թե՛ կիթառը, թե՛ հեռվում
նշմարվող հորիզոնը:
Լորկայի պոեզիային հատուկ է հնչեղությունը, երբ
բանաստեղծական լեզվի միջոցով բանաստեղծը հնչեցնում է
բնության ձայները` հողի, ծառի, ծաղիկների, բայց նաև
մարդկության ցավերի և վշտերի, ավանդույթների և ծեսերի:
Խոսում են լուսինն ու մետաղները, ջուրն ու ձիերը, արյունն ու
գույները` խորհրդանշելով կիրք և մահ, կյանք և սեր: Լորկայի
պոեզիայի ոչ պակաս կարևոր մաս է կազմում երաժշտությունը
կամ երաժշտականությունը, որը պոետը ստեղծում է
բառախաղերի և հանգերի միջոցով, հատկապես` ազգային
ռոմանսներում և սոնետներում:
Ինչ վերաբերում է Լորկայի պոեզիայի թեմատիկային,
ապա թեմաները բավական տարբեր են, չնայած գոյություն ունի
նաև մեկ ընդհանուր թեմա, այն է` հուսահատությունը: Բացի
սոցիալական թեմաներից` Լորկան գրում է նաև իր
արմատների, սիրո, փնտրումների և մահվան մասին, որտեղ
ամեն բան ներկված է հուսահատությամբ: Լորկայի պոեզիայում
մահը միշտ վրա է հասնում բռնի ձևով: Ծածուկ, վտանգավոր
կամ արգելված սերը սկսվում և ավարտվում է հուսալքությամբ,
սկսվում է անսահման տխրությամբ, որովհետև բանաստեղծը
կարծեք թե ի սկզբանե կռահում է, եթե չասենք ընթացքը, ապա
գոնե վերջաբանը, գիտի, որ ամեն բան ավարտվելու է
ողբերգությամբ. պատճառը սոսկ հոռետեսությունը չէ կամ
կյանքի հանդեպ ողբերգական զգացումը, պարզապես պոետը
գիտակցում է, որ չի կարող բացեիբաց խոսել տաբու թեմաների
մասին այն աստիճան ավանդապաշտ հասարակության մեջ,
ինչպիսին իսպանականն է:
Այդ և նմանատիպ թեմաներ արծարծելու համար
Լորկան օգտագործում է ոճաարտահայտչական միջոցներ
հատկապես` սիմվոլներ և մետաֆորներ, որոնք ակնհայտորեն
ակնարկում են երևույթի մասին, մյուս կողմից սակայն, իրենց
բազմիմաստությամբ էլ ավելի դժվարըմբռնելի են դարձնում
նրա պոեզիայի ընկալումը: Հիշենք, որ մետաֆորները
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չափազանց կարևոր տեղ են զբաղեցնում Լորկայի պոեզիայում,
որը, իհարկե, Գոնգորայի ազդեցությունն է, որի կերպարի և
ստեղծագործության շուրջ ձևավորվեց «27-ի սերունդը»:
Ուսումնասիրության այս հատվածը թերևս կարելի է
համարել Լորկայի պոեզիայի վերլուծության միայն ընդհանուր
պատկերը, հաջորդ` «Լորկայի պոեզիայի ժամանակագրությունը» գլխում գրականագիտական վերլուծության համադրական մեթոդի միջոցով կփորձենք ուսումնասիրել Ֆեդերիկո
Գարսիա Լորկայի առավել հայտնի ժողովածուներն ու
բանաստեղծությունները:
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ԳԼՈՒԽ 4. ԼՈՐԿԱՅԻ ՊՈԵԶԻԱՅԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
4.1. «ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԲՆԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ»
Իսպանացի մեծանուն բանաստեղծի պոեզիան ուսումնասիրելու համար առաջին հերթին հարկ է անդրադառնալ
վերջինիս ժամանակագրական բաժանմանը` ըստ էտապների,
որոնք հիմնականում երեքն են` առաջին էտապ, որում
ընդգրկված են «Տպավորություններ և բնապատկերներ» (1918),
‹‹Բանաստեղծությունների գիրք›› (1921), ‹‹Երգեր›› (1921-24)
ժողովածուները: Երկրորդ էտապն ընդգրկում է «Ներբող`
Սալվադոր Դալիին» (1926), ‹‹Գնչուական ռոմանսերո›› (1928) և
‹‹Կանտե Խոնդոյի պոեմը›› (1931) ժողովածուները: Երրորդ
էտապում ամփոփվում են ‹‹Ողբ` Իգնասիո Մեխիասին›› (1935),
‹‹Պոետը Նյու Յորքում›› (1940), ‹‹Թամարիտի դիվան›› (1940),
«Մութ սիրո սոնետներ›› (1983) բանաստեղծական շարքերն ու
ժողովածուները:
«Տպավորություններ և բնապատկերներ» ժողովածուն
Լորկայի առաջին գիրքն է` գրված արձակով, որտեղ
բնապատկերի նկարագրությունը դառնում է փոքրիկ էսսե
հիշեցնող
ստեղծագործությունների
գեղագիտական
և
գեղարվեստական
հիմք`
սկսած
բնապատկերային
նկարագրություններից, մինչև սիմվոլիկ մետաֆորներով
պոետիկական տեքստի կառուցում1: Ինչ վերաբերում է գրքի
կառուցվածքին, ապա վերջինս բաղկացած է տարբեր
թեմաներով վերնագրերից` «Մտորում», «Լեռը», «Մատուռը»,
«Ստվերներ», «Կորած քաղաքը», «Քրիստոսները», «Գրանադան»,
«Այգիներ» և այլն, որոնք իրենց ձևով շատ նման են փոքր
ծավալի էսսեների, որոնցում սակայն կարելի է արտահայտել
ստեղծագործական արարչության ամբողջ գեղեցկությունն ու
հանճարեղությունը: 1918 թվականին լույս տեսած այս գիրքը
López Castro, Armando. “La aventura poética de Federico García Lorca”. En:
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año 66, 1990, p. 141.
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արգասիքն է Լորկայի` Անդալուզիայի, Կաստիլիայի և
Գալիսիայի
տեղանքներով
կատարած
բազում
ճանապարհորդությունների, որոնց ընթացքում ընթերցողը
հանդիպում է Ունամունոյին, Մաչադոյի «դաշտերին», իրեն
ծանոթ այլ բանաստեղծներին ու նրանց կերտած հերոսներին:
Չնայած վերնագրին, այնուամենայնիվ, գիրքը չի կարելի
սոսկ ճանապարհորդությունների ժամանակագրական նկարագրություն համարել, հակառակը, սա փնտրումի ճանապարհ է,
փնտրում` գտնելու իրերի և երևույթների ներքին էությունը,
հոգին, որտեղ բնության երևույթներն ալեգորիկ կերպով
խորհրդանշում են մարդկանց, գրողը պատմում է նաև
«ռոմանտիկ հոգիների մասին, որոնց իր ապրած դարաշրջանն
ատում և քամահրում է»1: Գրքի պոետիկական և գեղագիտական
գեղեցկությունը գնահատելու համար բավական է ընթերցել մի
փոքրիկ հատված. «Դուերոյի աղմուկը, միախառնվելով
բնապատկերի
հետ,
դառնում
է
մի
իսկական
ներդաշնակություն: Հսկայական ակորդներով ֆլեյտա, որին
երազում ես ականջ դնել: Քաղցր բույրով լցված օդն իր ծանր
միօրինակությամբ մտնում է գետի կոկորդը և այնտեղից ձայն
տալիս, սակայն քիչ հետո կամաց-կամաց խլանում է և ի վերջո
չքանում անթիվ-անհամար ձայների մեջ»2:
Գրքի «Նախաբանում» Լորկան դիմում է ընթերցողին,
(սա ունամունոյական երկխոսություն է ընթերցողի հետ), գրում
է, որ գիրքն ընթերցելիս ընթերցողը կարող է հայտնվել որոշակի
անորոշության` մինչևիսկ մելանխոլիայի մեջ, և որ անցյալի
ապրումները ներկված են դառնությամբ և տխրությամբ: Բոլոր
տեսարանները կամ տպավորություններն ու բնապատկերները,
ներկայացվում են անցյալի հուշերի նկատմամբ ապրումներով և
ափսոսանքով: Այս մասին Լորկան գրում է. «Մեր հոգիներում
կա մի բան, որը գերազանցում է իրականությանը, նրան, ինչն
արդեն գոյություն ունի, սակայն մեծամասամբ քնած է մեր
ներսում, բայց այն պահին, երբ մենք հիշում կամ տառապում
ենք հեռավոր քաղցր վերհուշից, վերջինս արթնանում է մեր
Mariscal Luis, Alvarellos, H., ed. “El gran viaje de estudios de García Lorca”,
2018, p. 15-19.
2
http://www.ellibrototal.com/ltotal/ficha.jsp?idLibro=938.
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ներսում և խառնվելով բնապատկերներին` դառնում է մեր
անհատականության մի մասը, ահա թե ինչու է մեզնից
յուրաքանչյուրն ամեն բան տարբեր ձևով տեսնում»1:
Բանաստեղծը պնդում է, որ պոեզիան ամենուր է թե՛
ամենատգեղի մեջ, թե՛ ամենագեղեցիկի, թե՛ ամենազզվելիի,
ամենակարևորը իմանալն է, թե ինչպես բացահայտել,
արթնացնել խոր լճերի հոգին: Գիրքն աչքի է ընկնում նաև
բազում մետաֆորներով2:

Federico García Lorca “Impresiones y paisajes”, Biblioteca Nueva, S. L,
1994, 3-4.
2
López Castro, Armando. “La aventura poética de Federico García Lorca”. En:
Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año 66, 1990, p. 155-156.
1
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4.2. «ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԻՐՔ» ԵՎ «ԵՐԳԵՐ»
«Բանաստեղծությունների գիրքը» լույս է տեսել 1921
թվականին,
մինչդեռ
իրականում
կազմված
է
այն
բանաստեղծություններից, որոնք գրվել են դեռ 18-19 և 20-ական
թվականներին:
Գրականագետների
պնդմամբ`
անկախ
նրանից` տվյալ բանաստեղծությունները գրվել են գիրքը
տպագրելուց առաջ, թե ավելի ուշ, այնուամենայնիվ, վերջինս
կարելի է համարել ավելի հասուն բանաստեղծի գիրք1:
«Բանաստեղծությունների գիրքը» Լորկան նվիրել է
եղբորը` Պակիտոյին: «Նախաբանի» փոխարեն գրողն
օգտագործում է «Պոետիկա» վերնագիրը, իսկ շարադրվող
տեքստում զրույցի բռնվելով ընթերցողի հետ` բանաստեղծը
փորձում է սահմանել կամ բնորոշել, թե ինչ է պոեզիան, ընդ
որում` Պոեզիա բառը գրում է մեծատառով. «Ի՞նչ կարող եմ
ասել Պոեզիայի մասին: Ի՞նչ կարող եմ ասել այս ամպերի և այս
երկնքի մասին: Նայե՜լ, նայե՜լ նրան, նայե՜լ նրանց, ուրիշ ոչինչ,
և այդժամ կհասկանաս, որ բանաստեղծը չի կարող որևէ բան
ասել Պոեզիայի մասին: Դա պետք է թողնել քննադատներին և
դասախոսներին: Բայց ոչ ես, ոչ դու, ոչ էլ որևէ այլ բանաստեղծ,
չգիտի և չի կարող ասել, թե ինչ է Պոեզիան: Ահա թե ինչ, լսի՛ր:
Ձեռքերիս մեջ կրակ կա: Ես դա հասկանում եմ և հրաշալի
աշխատում եմ դրա հետ, սակայն չեմ կարող խոսել դրա մասին
առանց գրականության: Այդ կրակը հենց Պոեզիան է, որի հիմքը
գրականությունն է: Ես հասկանում եմ բոլոր տեսակի
պոետիկաները և գուցե կխոսեի դրանց մասին, եթե կարծիքս
հինգ րոպեն մեկ չփոխվեր, նախասիրություններիս մասին
նույնպես, որոնց թվում նաև Պոեզիան է: Երբեմն խոսել եմ
Պոեզիայի մասին, այո՛, սակայն միակ բանը, որի մասին ոչ մի
դեպքում չեմ կարող խոսել` սեփական Պոեզիան է, իմ
Պոեզիան, և պատճառն ամենևին էլ այն չէ, թե իբր չեմ
Federico García Lorca el suyo “Libro de poemas”: un poeta acerca de propia
voz (Introduzione-testo critico-commento), edición, texto crítico y comentario
de Marco Massoli, Pisa, C. Cursi editore & F., 1982, p. 15-17.
1

32

գիտակցում արածս, հակառակը` իրականում ես գիտեմ, որ
Աստծու կամ սատանայի բարեհաճությամբ եմ բանաստեղծ
ծնվել, բայց նաև աշխատասիրությանս և ջանասիրությանս
շնորհիվ, բայց և այնպես, չեմ կարող ասել, թե ինչ է Պոեզիան»1:
Եթե
մի
քանի
խոսքով
բնորոշելու
լինենք
«Բանաստեղծությունների գիրք» ժողովածուն, ապա թերևս
կասենք հետևյալը` էլեգիա և ցանկություն, ցավ և ափսոսանք,
կիրք և փափագ այն ամենի նկատմամբ, ինչը եղել է և ինչը
կարող էր լինել, բայց այդպես էլ չեղավ:
Ափսոսանքի, տագնապի և վախերի մասին է օրինակ`
«Գիշերվա
օդ»
բանաստեղծությունը,
որում
Լորկան
արտահայտում է իր անհանգստությունը` կորցնելու, մահվան և
անհուսալի գալիքի նկատմամբ:
Շատ եմ վախենում
մեռած տերևներից,
շաղիկներով լի
մարգագետիններից:
Գնում եմ քնելու,
եթե չարթնացնես ինձ,
մոտդ կթողնեմ իմ սառած սիրտը…
Այս գրքի նորամուծությունը միայն բանաստեղծական
հասունությունը չէ, երբ կամաց-կամաց պոետի մանկական
երգերին և ոտանավորներին հաջորդելու են գալիս մանկության
և
անմեղության
կորստի
հանդեպ
ափսոսանքն
ու
մելանխոլիան, այլև «արգելված սիրո» տխուր գիտակցումը, որը
մղում է ափսոսանքի և հուսահատության:
Քեզ համար վզնոցներ հյուսեցի
բողբոջներից այգաբացի:
Ինչու˚ ես լքում ինձ
այս ճանապարհին:
Federico García Lorca el suyo “Libro de poemas”: un poeta acerca de propia
voz (Introduzione-testo critico-commento), edición, texto crítico y comentario
de Marco Massoli, Pisa, C. Cursi editore & F., 1982, p. 23.
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Եթե շատ հեռու գնաս,
Թռչունն իմ լաց կլինի
իսկ որթատունկը կանաչ
այլևս չի տա գինի:
Հասարակության կողմից չհասկացված, չընդունված և
մերժված լինելու պատճառով բանաստեղծը վերջնականապես
հանձնվում է և սրտի ցավով ու խոր ափսոսանքով ընդունում է
սեփական պարտությունը:
Դու երբեք չես իմանա,
ձյունե թիթեռնիկ,
թե որքան շատ
քեզ կսիրեի
արշալույսներին այն,
երբ անձրևում է շատ
և բույն է քանդվում
չոր ճյուղի վրա:
Իր այս գրքում բանաստեղծը մի պահ հեռանում է
մոդեռնիստական պաթոսից և զգայությունից և մի կողմ
թողնելով անկեղծ հռետորաբանությունը` դիմում է հեգնանքին,
ոճաարտահայտչական միջոցներին, որոնք հատուկ են ավելի
շատ ավանգարդիզմին, ինչպես պոետն է ասում` ժամանակն է
կոյաժից անցնելու դաշույնին1, վերջինս աչք է զարնում
«Երեկոն» բանաստեղծության մեջ:
Հոգնած մոխրագույնի մեջ անձրևոտ երեկո,
ու շարունակվում է ճամփան։
Չորացած ծառեր են:
Սենյակս՝ միայնակ:
Եվ հին դիմանկարներ:
Եվ գիրք՝ չպատռված:
García Posada, Miguel. “Lorca y el surrealismo: una relación conflictiva”. En:
Ínsula: revista de letras y ciencias humanas, n. 515, 1989, p. 7-9.
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Չռռում է տխրությունը կահույքից
և իմ հոգուց նաև…1
Այս գրքի թերևս ամենհետաքրքիր դրվագներից մեկն այն
է, որ միևնույն բանաստեղծության մեջ քառյակ առ քառյակ
կարելի է նկատել տրամադրության և հոգեվիճակների տարբեր
անցումներ, որոնցով կարելի է բնորոշել Լորկայի թերևս ամբողջ
պոեզիան.
սկզբում
միամտության
հասնող
անմեղ
ուրախություն, հույսեր, ավելի ուշ` փոքր-ինչ տարակուսանք,
ցավ, վերջում` ողբերգական ավարտ: Հազվադեպ դեպքերում
միայն
պոետը
լավատեսությամբ
է
ավարտում
իր
բանաստեղծությունը, օրինակ` «Գարնանային երգում», որտեղ
հետաքրքիր ձևով տրվում է ամբողջ գրքի բանաստեղծական և
տրամաբանական կապակցելիությունը. սկսվում է զվարթ
երեխաների տեսարանով, որոնք, ուրախ աղմկելով, դուրս են
գալիս դպրոցից` խախտելով փողոցի լռությունը:
Դուրս են գալիս դպրոցից
զվարթ երեխաները
գոլ օդի մեջ երգելով
ապրիլյան քնքուշ երգեր…
Փոխարենը երկրորդ մասում ամենատխուր և մռայլ
տեսարանն է, որի գլխավոր թեման մահն է` իր սգո
խորհրդանիշներով. գերեզմանատուն, գանգեր, կիպարիսներ
(իսպանական գրականության մեջ կիպարիսը զուգորդվում է
մահվան հետ):
Միայնակ լեռան վրա
գյուղի գերեզմանոցը
կարծես ցանած դաշտ լինի
գանգեր են հասկերը…

Poemas escogidos de Federico García Lorca. “Libro de Poemas” Granada:
Patronato Federico García Lorca, 2004; 1939, p. 8.
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Այնուամենայնիվ, Լորկան փորձում է լավատեսությամբ
ավարտել բանաստեղծությունը, նորից գալիս է ապրիլ ամիսը,
արևը ոսկեզօծ լույսով ողողում է ծառերի բները և ծաղկում են
գանգերը:
Աստվածային ապրիլ, որ գալիս ես`
լի արևով, հոգիներով,
լի ոսկեզօծ բներով,
լի ծաղկած գանգերով:
Ինչ վերաբերում է «Երգեր» ժողովածուին, ապա վերջինս
բաղկացած է թվով հարյուր բանաստեղծություններից: Լույս է
տեսել 1921 թվականին, երկրորդ հրատարակությունը` 1924
թվականին` ընդ որում երկու անգամ էլ «Երգեր» վերնագրով:
Գրքում ընդգրկված բանաստեղծությունները բաժանված
են տասնմեկ խմբի` ըստ ենթավերնագրերի` «Տեսություններ»,

«Պատուհանի նոկտյուրներ», «Երգեր երեխաների համար»,
«Անդալուզցի կանայք», «Երեք ստվերոտ դիմանկար», «Խաղեր»,
«Լուսնի երգեր», «Էրոսը` գավազանով», «Սեր, աշխարհից այն
կողմ», «Թևերով ու նետերով», «Վերջին երգեր»:
Գրքում ընդգրկված բանաստեղծությունները շատ նման
են ժողովրդական կամ բանահյուսական երգերի, ինչպես նաև
մանկահասակներին հարազատ փոքր ծավալի ոտանավորների:
Բանաստեղծությունների լեզվում նկատելի են բառերի
փոքրացուցիչ կամ մեղմացուցիչ վերջավորություններ ինչպես
օրինակ` տղայի փոխարեն տղեկ, աղջկա` աղջնակ և այլն:
Բացի այդ, բանաստեղծություններում Լորկան ամեն գնով
փորձում է խույս տալ ինտիմ և չափազանց անձնական
տողերից, ավելորդ պաթոսից և զգացմունքայնությունից, ահա
թե ինչու բնությունն իր բոլոր երևույթներով դառնում է գլխավոր
դերակատար,
իսկ
ոճաարտահայտչական
միջոցներից
նախապատվությունը տրվում է անձնավորմանը, օրինակ`
«Գիշերվա թևը ներս է մտնում պատուհանից...»1 և այլն:

Marco Antonio de la Ossa Martínez, “García Lorca, La Música y las
Canciones Populares Españolas”, Universidad de Castilla-La Mancha,
Cuenca*, Facultad de Educación, España, 2014, p. 5-16.
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4.3. «ՆԵՐԲՈՂ` ՍԱԼՎԱԴՈՐ ԴԱԼԻԻՆ»
1926 թվականին լույս է տեսնում «Ներբող` Սալվադոր
Դալիին» բանաստեղծական շարքը, որը, ինչպես կարելի է
ենթադրել վերնագրից, նվիրված է իսպանացի գեղանկարիչ,
քանդակագործ, ռեժիսոր, գրող և սյուրռեալիստ Սալվադոր
Դալիին, որի հետ Լորկան ծանոթացել է Մադրիդի
ուսանողական հանրակացարանում, և որը մեծ ազդեցություն է
թողել ոչ միայն նրա ստեղծագործական, այլև անձնական
կյանքի վրա: Դալիի հետ ընկերական մտերմությունը
համընկնել է ապագա կինոռեժիսոր Լուիս Բունյուելի հետ
ծանոթության հետ. երեք ընկերներ, որոնք տևական ժամանակ
փոխադարձաբար ազդել են միմյանց գեղագիտական ճաշակի և
աշխարհայացքի ձևավորման վրա1:
Մադրիդի կոմպլուտենսե համալսարանի դասախոս
Ռեբեկա Սանմարտին Բաստիդան իր` «Դալիից դեպի Լորկա
սյուրռեալիստական արձակի բանականությունը» հոդվածում
գրում է. «Չնայած Բունյուելը, Լորկան և Դալին մտերիմ
ընկերներ էին, այնուամենայնիվ, Բունյուելը միշտ փորձում էր
Դալիին հեռացնել Լորկայից, այդ մտադրությամբ էլ 1929
թվականին նկարահանեց իր «Անդալուզյան շունը» ֆիլմը, որը
սարսափելի հարված եղավ Լորկայի համար, որովհետև պոետը
համոզված էր, որ վերնագրով և ֆիլմի բովանդակությամբ
Բունյուելը մի կողմից ակնարկում էր իր սեռական
կողմնորոշումը, մյուս կողմից` հարավի գյուղից լինելը. բոլորը
գիտեին, որ այդպես անվանում էին միայն հարավից եկած
արվեստագետներին, որոնք բնակվում էին հանրակացարանում»2:
Ըստ հոդվածագրի` Բունյուելը չարախոսում էր Լորկայի
ստեղծագործությունների մասին, քննադատում էր նրա գրական
Armero, Gonzalo (ed.), “Federico García Lorca: Vida”, Poesía. Revista
ilustrada de Información Poética, 43, Madrid, Huerta de San Vicente/Ministerio
de Cultura, 1998, p. 55-59.
2
https://www.researchgate.net/publication/266795403_De_Dali_a_Lorca_El_p
oema_en_prosa_surrealista.
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ստեղծագործական տաղանդն ու ճաշակը, բայց և այնպես,
Լորկային ավելի մեծ ցավ պատճառեց ոչ թե Բունյուելի` իր և իր
ստեղծագործության հանդեպ նման վերաբերմունքը, որքան
այն, որ հենց Դալին ամենախիստը քննադատեց «Գնչուական
ռոմանսերոն»` գեղագիտության տեսանկյունից վերջինս
համարելով հին և կարծրացած: Դալին վստահ էր, որ
փոխարենը Լորկան կարող էր մինչև ուղնուծուծը խորասուզվել
սյուրռեալիզմի մեջ, որը պաշտամունքի առարկա էր անձնապես
իր և Բունյուելի համար: Հավելենք նաև, որ որոշ ժամանակ անց
Լորկան,
այնուամենայնիվ,
հիասթափվեց
«Գնչուական
ռոմանսերոյից». «Գնչուական ռոմանսերոն» մեռավ ձեռքերիս
մեջ, ինչպես սեփական երեխան է մեռնում»1:
Ստեղծագործական գործունեության ամբողջ ընթացքում
թերևս եզակի դեպք էր, երբ իր տողերը վերնագրելով ներբող,
Լորկան, այնուամենայնիվ, չզլացավ նաև կսմիթներով «ողողել»
Դալիի կերպարը, համապատասխանաբար Դալին երկու նկար
«ձոնեց» Լորկային, չնայած մինչ այդ մեծ ոգևորությամբ էր
զբաղվել
«Մարիանա
Պինեդա»
հերոսական
պիեսի
բեմադրության դեկորացիայով: Ավելի ուշ, երբ Լորկան արդեն
սպանված էր, Դալին խոստովանեց, որ իրականում գուցե և
կարող էր փրկել Լորկային, եթե բավականաչափ պնդեր և 1936
թվականին միասին մեկնեին Իտալիա: Պատմում են նաև, որ
1982 թվականին, երբ Դալիի կինը` Գալան մահացավ, նկարիչը
մտովի տեղափոխվեց Մադրիդի ուսանողական հանրակացարան, որտեղ ծանոթացավ Լորկայի և Բունյուելի հետ, իսկ
կյանքի վերջում երեսունչորս կիլոգրամ կշռող անօգնական
Դալիին խնամող բուժքույրը պատմում էր, որ մահից առաջ
նկարիչը շարունակ կրկնում էր միայն մեկ բան. «Իմ ընկեր
Լորկան»2:
«Ներբող` Սալվադոր Դալիին» բանաստեղծական շարքը
գնահատանքի, հիացումի և ակնածանքի խոստովանություն է:
Ibarra, René. “La frontera entre “Romancero gitano” y “Poeta en Nueva
York”: crisis o fractura: los poemas en prosa de Federico García Lorca”. En:
Hipertexto, n. 1, 2005, p. 31-32.
2
Carles Geli “El pais”, Dali y Loeca, cartas de seduccion”, Madrid, 1942, p.
15.
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Լորկան Դալիին ներկայացնում է իբրև ուժեղ, ընդգծված
հատկանիշներով և որակներով հսկա նկարչի մի կերպար, որն
արդեն գտել է դեպի ճշմարիտ արվեստը տանող ճանապարհը:
Այլևս անցյալում են մնում տխրությունը, մութն ու ստվերը,
քանզի պոետը վճռում է արտահայտել այն ամբողջ սերն ու
հիացմունքը, որ զգում է մեծ նկարչի և մտերիմ ընկերոջ
նկատմամբ: Բանաստեղծության մեջ ամեն բան պտտվում է
Դալիի շուրջ, Լորկան նրան համեմատում է քամիների մեջ
կանգուն մնացած վարդի հետ: Նա ազնվագույն սեր է զգում
նկարչի նկատմամբ և լի է երջանկությամբ, որը հնարավոր չէ
փշրել:
Օ՜, Սալվադոր Դալի, թավ ձայնով:
Ասում եմ այն, ինչ ասում են քո ձայնն ու կտավները:
Ես չեմ գովերգում կատարյալ պատանի քո վրձինը,
բայց երգում եմ վրձնիդ ամուր հարվածները:
Բայց ամենից առաջ երգում եմ մեր մտքի համար,
որ միացնում է մեզ մութ ու ոսկեզօծ ժամերին:
Այդ Արվեստի լույսը չէ, որ կուրացնում է մեր աչքերը:
Այլ առաջին սերը, ընկերությունն ու սուսերամարտը:
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4.4. «ԳՆՉՈՒԱԿԱՆ ՌՈՄԱՆՍԵՐՈ»
«Գնչուական
ռոմանսերոն»
գրվել
է
1924-1927
թվականներին, սակայն լույս է տեսել 1928 թվականին, ըստ
Պեդրո Սալինասի` վերջինս 20-րդ դարի իսպանական
պոեզիայի ամենահնչեղ և ամենաստացված գիրքն է: Եվ
իսկապես,
«Գնչուական
ռոմանսերոն»
դարաշրջանի
ամենաներկայանալի ստեղծագործությունների ժողովածուն է,
քանզի կատարելապես միավորում է ավանդականն ու
ավանագարդիստականը:
Գրականագետները հաճախ նշում են, որ «Գնչուական
ռոմանսերոն» իր ժամանակի ամենավաճառված գիրքն է, գուցե
որովհետև մինչև տպագրելը Լորկան դրանցից մի քանիսը
ժամանակ առ ժամանակ ընթերցում էր պաշտոնական և ոչ
պաշտոնական
հանդիպումների,
գրական
երեկոների
ժամանակ, բացի այդ, բանաստեղծություններից շատերը
պարբերաբար լույս էին տեսնում տարբեր գրական
ամսագրերում:
«Գնչուական ռոմանսերոյի» մասին Լորկան գրում է. «Սա
իմ
ամենահայտնի
գիրքն
է,
որը,
անկասկած,
ամենաամբողջականն
է,
որտեղ
իմ`
բանաստեղծիս
պոետիկական
դեմքը
երևում
է
իր
ամբողջ
անհատականությամբ, որը մարդիկ անվանում են գնչուական:
Ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետև գնչուական
անհատականությունն
ամենաբարձրն
է
իմ
երկրում,
ամենախորն
ու
ամենաարիստոկրատը,
բայց
և
ամենաանհասկանալին, այն իր մեջ կրում է անդալուզյան և
համաշխարհային ճշմարտության արյունն ու այբուբենը»1:
Զավեշտալին այն է, որ գրքի հասցեին ամենաանողոք
քննադատությունը հնչեց Լորկայի մտերմագույն ընկերոջ`
Դալիի կողմից, վերջինս քննադատեց գիրքը` ասելով, որ դրա
մեծ մասը հիմնավորապես կապված է հնագույն պոեզիայի
Ortega, José. “El gitano y el negro en la poesía de García Lorca”. En:
Cuadernos hispanoamericanos, n. 433-434, p. 145-168.
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գրելաոճի հետ և անկարող է հուզել ընթերցողին, հավելեց նաև,
որ ներկայացված բանաստեղծությունների հիմնաքարը կարելի
է համարել կոստումբրիզմը1, իսկ պատկերներն առավել
արքետիպային են և կոմֆորմիստական2:
«Գնչուական ռոմանսերոն» բաղկացած է տասնութ
ռոմանսից, որոնք ունեն մեկ ընդհանրական թեմա, այն է`
գնչուական մշակույթի և Անդալուզիայի համադրումը
ժողովրդական և բարձր պոեզիայի հետ: Որպես կանոն, այդ
ռոմանսները բաժանված են ենթաթեմաների` գնչուներ Անդալուզիա, աստվածաշնչյան - պատմական: Սահմանային,
պատմական, լիրիկական և առասպելական ռոմանսների
շնորհիվ, «Գնչուական ռոմանսերոն» ունի նաև ավանդական
պոեզիայի բնույթ, որին Լորկան հավելում է ևս մեկը`
գնչուաանդալուզականը:
Ինչ
վերաբերում
է
ժողովածուի`
«Գնչուական
ռոմանսերո» վերնագրին, ապա թերևս զարմանալի չէ, քանզի
խոսքը Լորկայի սիրելի գնչուների մասին է, որոնց ամեն գնով
պաշտպանում է` ի հեճուկս իր այն համոզմունքի, որ ամբողջ
հասարակությունն անողոք քննադատությամբ հարձակվելու է
իր վրա: Սրա մասին քաջատեղյակ էր նաև Խորխե Գիլյենը,
որին 1927 թվականի հունվար ամսին գրված նամակում Լորկան
գրում է. «Գնչուականության (իսպաներեն` խիտանիզմ), մասին
թեման ինձ փոքր - ինչ խանգարում է այն իմաստով, որ մարդիկ
ճիշտ չեն ընկալում իմ կյանքն ու բնավորությունը: Գնչուները
պարզապես թեմա են և վերջ: Նույն ձևով ես կարող էի
բանաստեղծություններ գրել ասեղի կամ ջրային տարածքների
մասին: Բացի այդ, գնչուականությանն անդրադառնալը
ենթադրում է որոշակի բացասական տպավորություն և
վերաբերմունք իմ անձի` իբրև պոետի հանդեպ, իբր դրանով ես
փոքր-ինչ
անկուլտուրականություն,
անկրթություն
կամ
վայրիություն եմ հաղորդում սեփական անձիս, մինչդեռ դու լավ
Կոստումբրիզմ` իսպաներեն` բարք, սովորույթ բառից, 19-րդ դարի
ուղղություն է իսպանական և լատինամերիկյան գրականության մեջ և
արվեստում:
1

López Castro, Armando. “La aventura poética de Federico García Lorca”.
En: Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, año 66, 1990, p. 122-128.
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գիտես, որ ես այդպիսին չեմ: Ես գնչու չեմ... Իմ
գնչուականությունը սոսկ ստեղծագործելու թեմա է, գիրք, ոչ
ավելին»1:
«Գնչուական ռոմանսերո» ժողովածուի առաջին շարքի
«Լուսնի ռոմանս», «Պրեսիոսան և օդը», «Դանակահարություն»
ռոմանսներն օրինակ կառուցված են հակասությունների վրա,
որոնք հակադրվում են գնչուական աշխարհի միստիկ ուժերին:
Օրինակ առաջին ռոմանսում դրանք հակադրվում են մահվանը,
որը հանդես է գալիս լուսնի խորհրդանիշով և պատմում է մի
մանչուկի մասին, որը, գայթակղելով լուսնի շողով, մեռնում է
հնոցում:
Լուսինը եկավ հնոցի մոտ
աչք ծակող նարդոսի լույսով:
Մանչուկը նայում է նրան, նայում:
Մանչուկը շարունակ նրան է նայում…
Մանչուկ, թույլ տուր պարեմ
երբ գնչուները գան,
քեզ կգտնեն` աչքերդ փակ,
դարբնի սալաքարին նստած…
Հնոցի ներսում լալիս են
գնչուները բարձրաձայն:
Օդը հսկում է հնոցը, հսկում:
Օդն անդադար հսկում է նրան2:
Սիմվոլիկ լեզվով գրված այս ռոմանսը, ինչպես արդեն
նշվեց, գնչու մանչուկի մահվան մասին է և բաժանված է երեք
մասի: Առաջին մասում նկարագրվում է տեսարանը, որտեղ
ներկայացվում են գլխավոր հերոսները` մանչուկն ու լուսինը.
վերջինս մահվան խորհրդանիշ է: Երկրորդ մասում այդ երկուսի
միջև ընթանում է երկխոսություն և երրորդ մասում
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նկարագրվում են գնչուների` անմեղ մանչուկի մահվան
պատճառով զգացած հուսահատությունն ու տխրությունը:
Երկրորդ` «Պրեսիոսան և օդը» ռոմանսը կառուցված է
տղամարդկային
ցանկության
և
անսանձ
բնազդների
նկարագրության վրա, իսկ որպես խորհրդանիշ հանդես է
գալիս
քամին,
որը,
ղեկավարվելով
սեռական
ցանկություններով, իբր պատահաբար փարվում է երիտասարդ
գնչուհուն: Երրորդ` «Դանակահարություն»
ռոմանսում
ականատեսն ենք դառնում գնչուների միջև պայքարի և
բռնության տեսարանների:
Ինչ վերաբերում է ոճաարտահայտչական միջոցներին,
ապա հարկ է անդրադառնալ հատկապես` մետաֆորներին,
փոխարենը` բավական սակավ է ածականների օգտագործումը:
Առաջին հայացքից կարող է այնպիսի տպավորություն
ստեղծվել, կարծես թե ռոմանսը կառուցված է սովորական
բառերի վրա, մինչդեռ իրականում բանաստեղծության
«բանալիները» գոնգորյան մետաֆորներն են կամ լորկյան
սիմվոլները, երբ օրինակ կրակն ասոցացվում է սիրո հետ,
հողը` կնոջ, ջուրը` պտղաբերության և այլն:
Հաջորդ չորս ռոմանսներից մեկը` «Անքուն ռոմանսը»,
վիրավոր գնչու ավազակի մասին է, որը, վերադառնալով տուն,
տեսնում է զուր սպասման հուսահատությունից մեռած կնոջը:
Իսկ ահա «Միանձնուհի գնչուհին» ռոմանսում հանդիպում ենք
հավատացյալ գնչուհուն, որը կյանքի և մահու կռիվ է տալիս
Աստծու հանդեպ հավատի և բնազդային ազատության միջև:
«Անհավատարիմ տիկինը» ռոմանսում լիովին այլ պատմություն
է, երբ գնչուհին ձևացնում է, թե կույս է, բայց ամուսին ունի և
միաժամանակ գայթակղում է մեկ այլ երիտասարդ գնչուի: «Սև
վշտի ռոմանսում» Լորկան իր հերոսի` Սոլեդադ Մոնտայայի
խորը վշտի միջոցով արտահայտում է կյանքի հանդեպ
ողբերգական զգացումը1:
«Գնչուական ռոմանսերոյի» հաջորդ շարքը նվիրված է
երեք միստիկ գնչու առաքյալների, որոնք խորհրդանշում են
“Primer romancero gitano 1924-1927 - Otros romances del teatro 1924-1935”,
edición de Mario Hernández, 1981, p. 32-55.
43
1

Անդալուզիայի երեք խոշոր քաղաքները, Սուրբ Միգելը`
Գրանադան, Սուրբ Ռաֆայելը` Կորդոբան, Սուրբ Գաբրիելը`
Սևիլիան1:
«Գնչուական ռոմանսերոյում» գնչուն ունի նաև
էպիկական, հերոսական կերպար, հանուն սեփական պատվի և
արժանապատվության նա պատրաստ է սպանել և սպանվել,
ինչպես նաև հանուն սիրո, որի վկայությունն է «Մեռնել սիրո
համար» ռոմանսը: Գնչուն կյանքի և մահու կռիվ է տալիս նաև
քաղաքացիական պահեստազորի դեմ, որը մտնում է
գնչուական միջավայր, ավերում և սպանում է այն ամենն ու
ամենքին, ինչ հանդիպում է իր ճանապարհին, մեկ այլ ձևով`
սա միստիկ - անդալուզական աշխարհի ավերումն է:
Ստացվում է «Գնչուական ռոմանսերոյում» ավելի շատ պետք է
խոսել թեմաներից և գաղափարներից, քան գլխավոր
հերոսներից, քանզի վերջիններս պարզապես սիմվոլիկայի մի
մաս են:
Ռոմանսների թեմատիկայում առանձին տեղ ունեն
բռնության և կնոջ թեմաները: Գնչուական հավատալիքներն ու
բարոյական նորմերը ուղղակիորեն բախվում են աշխարհի
բոլոր տեսակի պայմանականություններին, հանգեցնում են
հոգեբանական ճնշումների և բռնաճնշումների, հետո նաև`
ողբերգական մահվան:
Մյուս կարևոր թեման
սերն է: Սերն իբրև
հուսահատության աղբյուր գրեթե միշտ ասոցացվում է մահվան
և բռնության հետ: Սերը դատապարտված է ձախողման, քանզի
միշտ ավարտվում է հուսահատությամբ: Անմասն չի մնում նաև
գնչուի կերպարի թեման, որը Անդալուզիայի սիմվոլն է,
սոցիալական
մարգինալության,
բնազդային
աշխարհի,
մարդկային ապրումների և զգացմունքների, վշտի սիմվոլը:
Գնչուն աշխարհի և կյանքի հանդեպ ողբերգական զգացումի
խորհրդանիշն է (Ունամունոյի ազդեցությունն է):
Զարմանալիորեն գնչուին վերապահված է ավելի պասիվ
դեր, քան գնչուհուն, որոնք ավելի շատ են խոսում, բողոքում,
“Primer romancero gitano 1924-1927 - Otros romances del teatro 1924-1935”,
edición de Mario Hernández, 1981, p. 61-79:
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կռիվ տալիս և պայքարում հանուն սեփական իրավունքների: Ի
դեպ, սա վերաբերում է նաև Լորկայի պիեսների հերոսներին,
երբ գլխավոր դերակատարությունը տրվում է կանանց և ոչ
տղամարդկանց:
«Գնչուական ռոմանսերոյի» մյուս կարևոր թեման
Անդալուզիան է, բայց ոչ այն մեկը, որը տեսնում են Իսպանիա
այցելող զբոսաշրջիկները և որի մասին պատմում են, այսինքն`
հազարամյա, դուենդեի, վշտի և կարոտի Անդալուզիայի մասին,
այլ այն մեկը, որը բանաստեղծը զգում է իր ներսում, ինչպես
Ունամունոն, երբ ասում է` «Me duele la España»1, դրանով վեր
հանելով այն գաղափարը, որ Իսպանիան իր ներսում է, իր սրտում, և ահա այն դարձել է իր ներսի ցավը, որ օրնիբուն կրում է
իր ներսում2:

Humboldt de, G., “Cuatro ensayos sobre España y América, versiones y
estudios por Miguel de Unamuno y Justo Gárate”, Madrid, 1951, p. 210.
1

Պետրոսյան Ռ., Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը,
Երևան, 2018, էջ 10-11:
2

45

Մենագրություն:

4.5. «ԿԱՆՏԵ ԽՈՆԴՈՅԻ ՊՈԵՄԸ»
«Կանտե խոնդոյի պոեմը» գրվել է 1921 թվականին և
տպագրվել է տասը տարի հետո: Այս ժողովածուով Լորկան
նպատակ ուներ վերհանել, վերաստեղծել անդալուզյան
հնագույն
քնարերգությունը,
պահպանել
ազգային,
ժողովրդական գրական ժառանգության այս տեսակը:
«Կանտե խոնդոյի պոեմը» ժողովածուն ամբողջանում է
Անդալուզիայի և մշակույթի այս տեսակը պահպանելու մասին
մտորումներով ու խոհերով, փոփոխական տրամադրություններով, բայց նաև կորցնելու վախով: Ինչպես նշում են
գրականագետներից ոմանք, «Կանտե խոնդոյի պոեմը»
անսահման մաքուր տարածություն է ընդդեմ քայքայող
քաղաքակրթության, որը կարող է ընկալվել որպես ավելի շատ
մեռնելու հանգրվան, քան «երանելի դրախտ», որտեղ
բանաստեղծը հանդես է գալիս որպես ցավի և ժողովրդի
ճշմարիտ պատմության միջնորդ և թարգման1:
Պատմական և այլ ճշմարտություններ արտահայտելու և
փոխանցելու նպատակով` «Կանտե խոնդոյի պոեմում» Լորկան
դիմում է Բեկկերի պոետիկական իդեալին, այսինքն` բնական,
լակոնիկ և հստակորեն կառուցվող բանաստեղծական ձևին`
հանգին, առանց ավանգարդիստական հատուկ արտահայտչամիջոցների, երկարաշունչ ֆրազների, որտեղ այլևս չկան այլևս
ո՛չ հեռագրեր, ո՛չ ավտոմեքենաներ, ո՛չ ինքնաթիռներ, ո՛չ
դիմանկարներ, ինչպես օրինակ` Սալինասի պոեզիայում, այլ
հին երգահանների հյուսած երգեր, սիգիրիաներ2, սոլեաներ3 և
սաետաներ4: Իբրև նորարություն, կարելի է հավելել միայն
բանաստեղծի, այսինքն` Լորկայի` Անդալուզիայի զավակի`
“Poema del Cante jondo”, edición crítica de Christian De Paepe, Madrid,
Espasa-Calpe, Clásicos Castellanos, 1986, p. 11.
1

Սիգիրիա` Ֆլամենկոյի պարատեսակ և երգ, որտեղ ավելի շատ
կարևորություն է տրվում ողնաշարի դիրքին:
3 Սոլեա` Ֆլամենկոյի պարատեսակ, որը ֆլամենկոյի ամենահին տեսակներից
մեկն է:
4 Սաետա` կրոնական, եկեղեցական երգի տեսակ, որը կատարում են
հատկապես` Զատկի օրվան ընդառաջ, իսկ Իսպանիայում այն տոնում են մեկ
ամբողջ շաբաթ, որը կոչվում է Սեմանա սանտա:
2
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արվեստագետի ձայնը, մեկի, որը դեռ մանկուց սիրահարված է
անդալուզյան հողին, նրա` լուսանցքից այն կողմ մնացած
ժողովրդին, չմոռանանք, որ Լորկան ծնվել է Գրանադայում, որը
մավրերի վերջին հանգրվանն ու ամրոցն էր:
1922 թվականին Լորկան Մանուել դե Ֆալյայի1 հետ
մասնակցում է առաջին անգամ կազմակերպվող «Կանտե
խոնդոյի մրցույթին», որտեղ հանդես գալով մոդեռնի դեմ, իր
մտահոգությունն է հայտնում անդալուզցի ժողովրդի արվեստի
այդ տեսակի ոչնչացման և մոռացության հանդեպ, քանզի քաջ
գիտակցում է, որ պատմությունն ու պատմական հիշողությունն
են, որ առաջ են տանում ժողովուրդներին և ազգերին, և ուրեմն`
Իսպանիան, որն իր մշակութային ձևերով և դրսևորումներով
էապես տարբերվում է եվրոպական մյուս երկրներից,
ֆլամենկոյի կամ կանտե խոնդոյի մեջ պիտի գտնի իր
ստեղծարար ուժն ու տոկունությունը: Ստացվում է` «Կանտե
խոնդոն» ներկայանում է իբրև ժողովրդական բանահյուսության
մշակույթի մի մաս, որի պահպանման գործում պետք է մտահոգ
լինի ամբողջ ժողովուրդը:
Բոլորը գիտեն, որ ֆլամենկոյի օրրան է համարվում
Անդալուզիան, որտեղ հիմնականում գնչուներ են բնակվում և
ուրեմն` կանտե խոնդոն, որը սերում է ֆլամենկոյից, պայքարի,
կռվի և ցավի ոգի ունի, ֆլամենկոն հալածված գնչուների բողոքն
է ընդդեմ պանդխտության, հալածանքի և դավադիր
հետապնդման:
Կանտե խոնդոյի էությունն ըմբռնելու համար նախ և
առաջ պետք է անդրադառնանք Իսպանիայում ֆլամենկոյի
նախապատմությանը, որը սկիզբ է առնում 1842 թվականից, երբ
Սևիլիայի սրճարաններում խմբվող գնչուները սկսում են
ներկայացումներ բեմադրել, որոնց հիմքում իրենց ակունքներից
սերող արվեստի մինչ այդ չտեսնված և յուրօրինակ ձևն էր, որը,
ժամանակի ընթացքում ձեռք բերելով մեծ մասսայականություն,
ձեռք բերեց նաև ժողովրդական, համազգային բնույթ և
իսպանական մշակույթի անքակտելի մաս դարձավ:

1

Մանուել դե Ֆալյա` իսպանացի կոմպոզիտոր, կանտե խոնդոյի մասնագետ:
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Հետաքրքիր է նաև կանտե խոնդոյից դեպի ֆլամենկո
անցման դրվագը, երբ այդ նույն սրճարանների հատակին
հայտնվում է հատուկ տախտակ, որի վրա կոշիկների
կրունկներով հարվածելիս արձակվում են բարձր և
յուրահատուկ ձայներ և այդպիսով` երբեմնի կանտե խոնդոն
վերածվում է ֆլամենկոյի: Այժմ երգի և պարի այդ
միախառնումն անվանում են կանտե ֆլամենկո: Հաճախ
շփոթության առիթ են դառնում նաև կանտե խոնդո և կանտե
ֆլամենկո հասկացությունները, որոնք սակայն տարբերվում են
իրարից թե՛ ձևով և կառուցվածքով, թե՛ բովանդակությամբ ու
ռիթմով: «Կանտե խոնդոյի» հիմքերը գալիս են դեռ հնագույն
ժամանակների Հնդկաստանից, երբ այսօրինակ երգերը
կատարում էին հնդկական երաժշտական գործիքների
ուղեկցությամբ, մինչդեռ «կանտե ֆլամենկոն» առաջացել է
միայն 18-րդ դարում: «Կանտե խոնդոն» երգչի թրթռուն ձայնն է`
նման բնության նաև աքլորի ձայնին, մինչդեռ «կանտե
ֆլամենկոյում» կան այլ տարրեր, հատկապես` երաժշտական
ռիթմ, որը թույլ է տալիս նաև պարել:
Ուշագրավ են նաև Մանուել դե Ֆալյայի` «կանտե
խոնդոյի» և «կանտե ֆլամենկոյի» ուսումնասիրության
վերլուծությունները, համաձայն որոնց` իսպանական հնագույն
այս տեսակի երաժշտության առաջացման վրա ազդել են
պատմական 3 իրողություններ`
1. Իսպանիայում եկեղեցական երգերի հաստատումը:
2. Արաբների հոսքը Իսպանիա:
3. Թափառական գնչուների հայտնությունը Իսպանիայում1:
«Կանտե խոնդոն» աչքի է ընկնում պաթոսով, այստեղ
կա՛մ կյանք է, կա՛մ մահ, կա՛մ սեր, կա՛մ ատելություն, միջին
վիճակ գոյություն չունի, այստեղ ո՛չ լույս կա, ո՛չ ցերեկ, այլ
միայն մութ գիշեր, այստեղ կնոջն այլ անուն են տալիս` վիշտ:
Հավելենք, որ այս երգերն անանուն են, դրանց հեղինակներն
անհայտ են, քանի որ իրականում ոչ ոք չի ճանաչում նրանց: Այս
երգերում սիրուց տառապող գնչուն ոչ թե դիմում է Աստծուն,

1

http://www.manueldefalla.com/en/cante-jondo-puppets-and-don-quixote.
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այլ` բնությանը, լեռներին, քարերին, հատկապես` քամուն,
որին նույնպես երբեմն նույնացնում են կնոջ հետ:
1922 թվականի «Կանտե խոնդոյի պատմական և
գեղագիտական կարևորությունը» կոնֆերանսի իր ելույթում
Լորկան դիմում է հանրությանը. «Պարոնա՛յք, ինչպես տեսնում
եք, կանտե խոնդոն մեծ ազդեցություն և հետք է թողել մեր
ժողովրդի, նրա մշակույթի և մտածողության վրա: Կանտե
խոնդոն խորն է, իսկապես չափազանց խորը, շատ ավելի խորը,
քան բոլոր ջրհորներն ու աշխարհի բոլոր գետերը, շատ ավելի
խորը, քան սիրտը, որում պահպանվում է ձայնը, որով երգվում
է, խորն է, քանզի անհատակ է: Գալիս է հեռավոր անցյալից,
հարյուրավոր տարիների և քամիների միջով, ծնունդ է առել
առաջին լացից և առաջին համբույրից»1:
Բանաստեղծն իր «Կանտե խոնդոյի պոեմը» գիրքը
բաժանում է ինը մասի և դրանց տալիս անվանումներ.
1. Գնչուական սիգիրիայի պոեմ
2. Սոլեայի պոեմ
3. Սաետայի պոեմ
4. Պետեներայի պատկերներ
5. Ֆլամենկոյի պատկերներ
6. Երեք քաղաք
7. Վեց կամակորություն
8. Քաղաքացիական պահեստազորի գնդապետի տեսարանը
9. Ամարգոյի երկխոսությունը:
Այսպիսով` «Կանտե խոնդոյի» հիմքում գնչուական
սիգիրիան է, որից ծնվել են նաև իսպանական ազգային մի շարք
պարեղանակներ` մալագենյան, գրանադինան, ռոնդենյան:
Մանուել դե Ֆալյան համոզված է, որ մինչև գնչուների`
Անդալուզիայում հայտնվելը, այս տեսակի մշակույթի համար
արդեն որոշակի հիմք էին դրել այդ տարածքում բնակվող
հրեաները, արաբները, բնիկ իսպանացիները2:
«Կանտե խոնդոյի պոեմը» սկսվում է երգի մի տեսակով,
որն անվանում են սիգիրիա, մասնագետներն այն համարում են
“Conferencias de Lorca”, Ed. Christopher Maurer. Vol. I. Madrid: Alianza
Editorial, 1984, p. 3.
2
http://www.manueldefalla.com/en/cante-jondo-puppets-and don-quixote.
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կանտե խոնդոյի հիմքը և կապում են անդալուզյան
բանահյուսություն հետ: Հավելենք սակայն, որ Լորկան չի
պահպանում դասական սիգիրիայի տաղաչափությունը, այլ
օգտագործում է դրան հատուկ պատկերները, միջավայրն ու
բնույթը:
Սիգիրիայի օրինակ է «Կանտե խոնդոյի պոեմի»
առաջին` «Բնապատկերը» բանաստեղծությունը, որտեղ
Լորկան օգտագործում է դասական սիգիրիայի միայն մեկ
տարրը`
միջավայրը,
որպեսզի
կառուցի
ամբողջ
1
բանաստեղծությունը :
Ձիթենու դաշտը
բացվում և փակվում է
հովհարի նման:
Ձիթենու դաշտի վրա
խորտակված երկինք կա
և մութ անձրև կա
պաղ լապտերների…
Երկրորդ`
«Կիթառը»
բանաստեղծության
մեջ
վերադառնում ենք իսպանական բանահյուսությանը, նրա
ռիթմին, պարզում ենք, թե ինչու է կիթառը համարվում կանտե
խոնդոյի անբաժանելի մասը, քանզի անհնար է պատկերացնել
սիգիրիան առանց կիթառի, որը լալիս է անվերջ, լալիս է
միալար, լալիս է ինչ-որ հեռուների համար:
Սկսվում է ողբը
կիթառի:
Անօգուտ է լռեցնել նրան:
Անհնար է լռեցնել նրան:
Լալիս է միալար…
Լալիս է ինչ-որ հեռու
հեռուների համար…
“Poema del cante jondo”, edición de Mario Hernández, Madrid, Alianza.
Reimpresión en 1994, p. 44:
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Կիթառը լալիս է նաև աննպատակ արձակված նետի
համար, որը չունի նշանակետ, չունի վերջին հանգրվան, և լալիս
է երեկոն առավոտի համար, նույնիսկ առաջին թռչունը, որը
մեռած է արդեն: Կիթառն ասես մեծ սիրտ լինի, որը հոգեվարք է
ապրում և լալիս է ցավից և նման է հինգ դաշույնով խոցված
սրտի: Կիթառի ցավը խորհրդանշում է Անդալուզիայի,
Իսպանիայի ցավը, որով ծնվեց և մեռավ մեծն բանաստեղծը,
ցավ, որն ունի ձայն, բայց որին չկա արձագանք, քանզի մեռած է
թռչունը, խոցված է կիթառը և մարում է սիգիրիայի հնչեղ ձայնը
ժամանակի և տարածության հեռավորության մեջ:
Ելնելով թեմատիկ և զգայական նմանություններից` այս
բանաստեղծությունը
ներառվել
է
նաև
«Գնչուական
ռոմանսերոյում» և ի թիվս այլոց, ամենաշատն է գնահատվել
գրաքննադատների կողմից: Եվ ուրեմն` բանաստեղծության
թեման ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ողբ` նվիրված Անդալուզիային, որը
ստիպում է վերստին մտածել հուսահատության և մահվան
մասին:
Չնայած թեմայի շուրջ բազում տարակարծություններին,
որոշ գրականագետներ հակված են իբրև գլխավոր թեմա
ընդունելու բացառապես անդալուզյան մշակույթը, մյուսները`
գնչուների ողբերագական ճակատագիրն ու պատմությունը`
նրանց գոյությունը համեմատելով զուր արձակված նետի հետ,
այսինքն` ժողովուրդ, որ զուր տեղը թափառում է երկրից
երկիր` աննպատակ և անհանգրվան:
Լալիս է զուր արձակված նետը,
մթնշաղն առանց առավոտի,
և ճյուղին նստած
մեռած թռչունն առաջին:
Օ՜, կիթառ,
Հինգ դաշույնով
խոցված սիրտ:
«Կանտե խոնդոյի պոեմում» կրկին աչք են զարնում
լորկյան սիմվոլիկան կամ լորկյան մետաֆորները` կիթառ, ջուր,
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քամի, սպիտակ կամելիաներ, մեռած թռչուն: Ջուրը և քամին
խառնվում են կիթառի ձայնին, այսինքն` հոգու լացին, սպիտակ
կամելիաները խորհրդանշում են կյանքը` չոր և ստերջ հողի
վրա, չնայած երբեմն դրանք վերագրվում են առավոտվա ցրտին
և մահվանը, իսկ հարավի տաք ավազը խորհրդանշում է
Անդալուզիան:
Լալիս է միալար,
ինչպես ջուրն է լալիս,
ինչպես քամին է լալիս
ձնաբքի վրա:
Ճերմակ կամելիաներ խնդրող
տաք Հարավի ավազի համար:
«Կանտե խոնդոյի պոեմի» երկրորդ մասը, որը կոչվում է
սոլեա, (ծագում է իսպաներեն «soledad»1 բառից), համարվում է
կանտեի «մայրը»: Վերջինս հայտնի է իր պարզությամբ, բայց
նաև ենթադրում է կոլեկտիվ, հավաքական մասնակցություն:
Սոլեայի հիմքում մենությունն է, որը մարդու ներսում
առաջացնում է լքվածության և անկարողության զգացում:
Նկարագրվում են գնչուների ժամանակավոր կացարանները,
չոր և ստերջ հողերը, որտեղ գնչուներն աշխատում են և
գոյատևում,
թաքցրած
դաշույնները
և
հանկարծ
ամենաանսպասելի պահին հայտնվում է սոլեան` սև
վերնազգեստ հագած աղջկա տեսքով և մեծ սրտով, որով
մխիթարում է սգավորներին2:
«Կանտե խոնդոյի պոեմի» հաջորդ մասը կոչվում է
սաետա, որը երգի ձևով զրույց է Աստծու հետ, մեկ այլ ձևով`
սաետան կրոնական, հոգևորական բնույթի երգ է, որը
կատարում
են
հիմնականում
կրոնական,
ծիսական
արարողությունների ժամանակ հատկապես` Սուրբ Զատկի
շաբաթին: Չնայած այս հանգամանքին, սաետայի ծագման
ուսումնասիրություններում հիշատակվում է նաև այն մասին,
որ իրականում վերջինս կապվում է հեթանոսության հետ և
1

Իսպաներեն` մենություն, մենակություն:

“Poema del cante jondo”, edición de Mario Hernández, Madrid, Alianza.
Reimpresión en 1994, p. 51:
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ավելի շատ ասոցացվում է գնչուների միստիկ աշխարհի հետ,
որն այն ժամանակ ափսոսանքի և անեծքի երգ էր, որն
արտաբերում էին ցածր ձայնով, որպեսզի միայն Աստծուն լսելի
լինի:
Հաջորդը` պետեներայի պատկերներն են, որոնք անհաջողություն և ողբերգություն են գուժում: Այդ պատկերները
կարող են լինել զանգեր, ձիեր, ձիավորներ, կիթառ, որը բոլորին
ստիպում է արտասվել, որը սգում է մեռյալների համար, ողջերի
կորած և փշրված երազանքների համար: Պետեներայի
հայտնվելուն պես մեռնում է ամեն ոք և ամեն բան:
Հաջորդիվ երևան են գալիս ֆլամենկոյի պատկերները,

երեք քաղաքը, վեց կամակորությունը, Քաղաքացիական
պահեստազորի գնդապետի տեսարանը, Ամարգոյի երկխոսությունը, որոնք էլ ավելի են խորացնում կանտե խոնդոյի մռայլ և
մութ բնույթը:
Լորկան գրում է իր այս գիրքը կամ ժողովածուն ի
պաշտպանություն անդալուզյան, գնչուական դարավոր մշակույթի պահպանության և ի պատիվ այնպիսի մեծությունների,
ինչպիսիք են Սիլվերիո Ֆրանկոնետտին1, Մանուել Տոռեսը2 և
այլք:

1
2

Սիլվերիո Ֆրանկոնետտի` անդալուզյան ֆլամենկոյի կանտաոր:
Մանուել Տոռես` ֆլամենկոյի գնչու երգիչ:
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4.6. «ՈՂԲ ԻԳՆԱՍԻՈ ՍԱՆՉԵՍ ՄԵԽԻԱՍԻՆ»
Լիրիկական ստեղծագործություն է, ավելի ճիշտ` էլեգիա
կամ եղերերգ` նվիրված հայտնի ցլամարտիկ Իգնասիո Սանչես
Մեխիասին, որը ոչ միայն հրաշալի ցլամարտիկ էր, այլև «27-ի
սերնդի» գրողներից մեկը: Ստեղծագործությունը լույս է տեսել
1935 թվականին և բաղկացած է բանաստեղծական չորս
շարքից` «Բռնկում և մահ», «Թափված արյունը», «Ներկա
մարմին», «Բացակա հոգի»:
Բանաստեղծական այս շարքը կազմված է երկու
հիմնական մասերից, իսկ հիմնական կամ կենտրոնական
թեման բացահայտվում է երկրորդ մասում, երբ բանաստեղծը
պատմում է ցլամարտիկ ընկերոջ` Իգնասիո Սանչես Մեխիասի
մահվան մասին, իսկ առաջին մասը նման է նախերգանքի,
որտեղ, ամեն տողի սկզբում կրկնելով ժամը հինգը ֆրազը,
պոետը գուժում է ողբերգության պահը:
Ցերեկվա ժամը հինգին:
Ցերեկվա ուղիղ հինգն էր:
Մի մանչուկ բերեց ճերմակ սավանը
ցերեկվա ժամը հինգին:
Կավով դույլն արդեն պատրաստ էր
ցերեկվա ժամը հինգին:
Ու մեռած էր ամեն բան, մահ կար միայն
ցերեկվա ժամը հինգին…
Մեռնում է ցլամարտիկ ընկերը, և պոետը, տեսնելով
ընկերոջ արյունը, «Թափված արյունը» շարքում աղաղակում է.
Չեմ ուզում տեսնել այն:
Ասա լուսնին թող գա,
չեմ ուզում տեսնել արյունը
Իգնասիոյի` ավազի վրա:
Չեմ ուզում տեսնել այն...
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4.7. «ՊՈԵՏԸ ՆՅՈՒ ՅՈՐՔՈՒՄ» ՍՅՈՒՐՌԵԱԼԻԶՄԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
1920-ական թվականներին գրականության մեջ որպես
«հեղափոխական շարժում» առաջ է գալիս սյուրռեալիզմը, որի
հիմքում բուրժուական բարոյականության քննադատությունն է
և ավանգարդիզմի գեղարվեստական ըմբոստությունը:
Սյուրռեալիզմը ենթադրում է, որ գրականության լեզուն
այլևս դադարելու է ենթարկվել լեզվի և մտածողության
տրամաբանական և նշանային կանոններին, որպեսզի
վերադառնա իր ակունքներին, ազատվի պարտավորեցնող
նորմերից, լինի ազատ` զարկ տալով երևակայությանն ու
հանպատրաստից գրվող ստեղծագործություններին:
Այդպիսով առաջ է գալիս ավտոմատ կամ ինքնաբուխ
գրելաձևը, չնայած պոեզիայում փոքր - ինչ այլ էր: Անդրե
Բրետոնն իր «Մանիֆեստներում» գրում է, որ որքան էլ փորձենք
տեքստը
կատարելապես
սյուրռեալիստական
դարձնել,
այնուամենայնիվ, պետք է ընդունել, որ պոեզիայում նույնիսկ
լավագույն դեպքում գրեթե անհնար է լիարժեքորեն հասնել
դրան, քանզի պոեզիան իր կանոններն ունի և հակադրվում է
մնացած կանոններին1:
Սյուրռեալիզմը,
ինչպես
մյուս
«–իզմերը»,
իր
ազդեցությունը թողեց ամբողջ գականության վրա: Պոեզիայի
վրա օրինակ` ազդեց թե՛ ձևի թե՛ բովանդակության
հայեցակետերից, այդպիսով` երբեմնի գրական օրենքներին
ենթարկվող պոեզիան դարձավ շատ ավելի ազատ:
Սյուրռեալիզմը տեղ գտավ նաև «27-ի սերնդակիցների»
պոեզիայում: Նրանցից ամենաշատը, որն աչքի ընկավ իր
ստեղծած սյուրռեալիստական գրականությամբ, Լորկան էր:
Նրա «Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծությունների շարքը,
«Հասարակությունը» և «Երբ որ անցնի հինգ տարի» պիեսները
1

https://static1.squarespace.com/static/556f539fe4b0c8c104205021/t/57f40029
3e00be286e59cf10/1475608661976/Andr%C3%A9+BretonPrimer+Manifiesto
+del+surrealismo+2.pdf.
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համարվում
են
իսպանական
գրականության
թերևս
ամենասյուրռեալիստական գործերը (խոսքը, բնականաբար,
իսպանական սյուրռեալիզմի մասին է):
«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքը գրվել է
1931 թվականին, սակայն հրատարակվել է 1940 թվականին, երբ
բանաստեղծն արդեն սպանված էր: Հետմահու հրատարակված
ժողովածուի վերնագիրը վեճի առարկա դարձավ այն առումով,
որ մինչ այդ նույնպիսի բովանդակությամբ, բայց այլ` «Երկիր և
լուսին» վերնագրով մեկ այլ ձեռագիր արդեն գոյություն ուներ,
ընդ որում` ժամանակ առ ժամանակ տպագրվում էր տարբեր`
«Ժամանում` Նյու Յորք», «Ելք` դեպի դաշտ», «Վերադարձ դեպի
քաղաք և ուղևորություն դեպի Լա Հավանա» վերնագրերով,
որոնք լույս էին տեսնում զանազան ամսագրերում և
վաճառվում էին բավական մեծ տպաքանակով1:
«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքում
հանդիպում ենք բանաստեղծի, որն իրեն ճնշված է զգում հսկա
քաղաքում, խեղդվում է հեղձուցիչ միջավայրում, որտեղ շնչելու
օդ չկա2: Չմոռանանք, որ Լորկան Իսպանիայից մեկնել էր Նյու
Յորք` արդեն բոլորից նեղացած, հատկապես` Բունյուելից և
Դալիից: Հեռանալիս բանաստեղծը հույս ուներ, որ նոր
միջավայրում
կկարողանա
նոր
կյանք
սկսել,
նոր
ծանոթություններ, նոր հետաքրքրություններ, նոր մշակույթ և
քաղաքակրթություն, մինչդեռ հակառակը եղավ: Օրինակ եթե
Իսպանիայում Լորկան ցավ էր ապրում անպաշտպան և
մշտապես հալածվող գնչուների համար, ապա Նյու Յորքում
նույն արատավոր երևույթը տեսավ սևամորթների, հրեաների և
այլ ազգերի և փոքրամասնությունների նկատմամբ, որոնք այդ
երկրում ոչ մի դեպքում արտոնյալներ չէին3:

Armero, Gonzalo (ed.), “Federico García Lorca: Vida”, Poesía. Revista
ilustrada de Información Poética, 43 (1998), Madrid, Huerta de San
Vicente/Ministerio de Cultura, 1998, p. 44-45.
2
García López, David. “El rascacielos americano en Poeta en Nueva York de
García Lorca”. En: Goya: Revista de arte, n. 280, 2001, p. 30-36.
3
Ortega, José. “El gitano y el negro en la poesía de García Lorca”. En:
Cuadernos hispanoamericanos, n. 433-434, p. 151-153.
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Եվ ուրեմն` «Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական
շարքում Լորկան պատկերում է ժամանակակից աշխարհում
մասնավորապես` ԱՄՆ-ում, Նյու Յորքում տեղի ունեցող
բարբարոսությունները, որոնց գրողն ականատեսն է դառնում
այդ քաղաքում բնակվելու ընթացքում:
«Պոետը Նյու Յորքում» ստեղծագործությունը ճիչ է և
բողոք ընդդեմ ժամանակակից քաղաքակրթության, բնության և
բնականության միջև առկա հակադրության, որտեղ մարդը
պարզապես խեղդվում է: Օրտեգա ի Գասեթի «հասարակության
ապամարդկայնության» ֆենոմենը Լորկան տեսնում է Նյու
Յորքում սևամորթներին շահագործելու մեջ: Լորկայի համար
Ամերիկան փողի և մեքենայացման երկիր է, ահա թե ինչու է
գրողն առաջ քաշում անձկության, մենության, ցավի և մահվան
թեմաները, որոնք արտահայտում է սյուրռեալիստական`
անգիտակցականի, երազայինի և հալյուցինացիաների մեջ
«թափառող» դառը, թունոտ լեզվով, որպեսզի դրանով ցույց տա,
թե որքա՜ն անիմաստ ու անհեթեթ է աշխարհը, որում ապրում
ենք բոլորս:
Լորկայի
ստեղծագործություններն
ուսումնասիրող
Մարիա Կլեմենտա Միլլանն իր հոդվածներից մեկում գրում է.
«Լա Հավանայում անցկացվող կոնֆերանսներից մեկի
ժամանակ Լորկան ընթերցում է այն բանաստեղծություններից
մի քանիսը, որոնք ամփոփված են նրա «Պոետը Նյու Յորքում»
շարքի առաջին հրատարակության մեջ, որը զգալիորեն
տարբերվում է նրանից, ինչն ունենք հիմա: Լա Հավանայի
կոնֆերանսում գրողն իր բանաստեղծությունների միջոցով
պատմում է, որ խորշում է մեգապոլիսներից` նախընտրելով
գյուղը, բնությունը, քանզի միայն այնտեղ կարող է
խաղաղություն
գտնել:
Բանաստեղծը
Կուբայի
կղզին
նույնացնում է իր գյուղի և մանկության հետ, համոզված է, որ
պետք է վերադառնալ արմատներին1:
«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքում
հանդիպում ենք լիովին հասուն բանաստեղծի, որն արդեն
1

Federico García Lorca, “Poeta en Nueva York”, Madrid, 1933, p. 3-9.
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ճաշակել է սիրո և դավաճանության դառնությունը:
Բանաստեղծություններն ընթերցելիս ակնհայտ է դառնում, թե
ինչպես է ցավը կամաց - կամաց ներթափանցում տողերի մեջ,
սկզբում` թեթև թախիծ, որը վերջում վերաճում է ցավոտ
հիշողությունների և խոր ափսոսանքի: Լորկան երբեմն - երբեմն
մեջբերում է տողեր այլ հեղինակներից` Սերնուդայից, Գիլյենից,
Ալեյքսանդրեից, Էսպրոնսեդայից, ինչպես` «Փողոցներ և
երազներ» բանաստեղծության մեջ, որտեղ հանդիպում ենք
Ալեյքսանդրեի տողերից մեկին.
«Թղթե թռչունը կրծքին`
ասում է` համբույրների ժամը դեռ չի եկել»1:
Լորկան օգտագործում է նյույորքյան ամայի փողոցների
տեսարանը համեմատելու համար այն դատարկության հետ,
որը զգում է մարդը սիրային հիասթափությունից հետո:
Քաղաքի այդ ամայությունը նման է հոգու ամայության, որը
խժռում է մարդուն, փոշիացնում նրա լավագույն մղումներն ու
ապրումները. «Քաղաքը, որը խժռում է մեզ»2, - գրում է Լորկան`
ինչպես իսպանացի ժամանակակից գրող Խավիեր Մարիասն
իր «Այնքան սպիտակ սրտում»` «Ոչինչ այնքան չի սպառում
մարդուն, որքան տառապանքը»3: Տառապանքը, որը գրողը
համեմատում է ամայի քաղաքի հետ, նույնացնում է սեփական
տառապալից ապրումների հետ` դրանց տակ սքողելով
սեփական վիշտը. «Բայց ես ո՛չ աշխարհ եմ ուզում, ո՛չ երազ, ո՛չ
աստվածային ձայն, ես ազատություն եմ ուզում, իմ մարդկային
սերն եմ ուզում, զեփյուռի ամենամութ անկյունում իմ

Aleixandre, Vicente. “Prólogo. Obras Completas. Por Federico García Lorca”.
Vol.II. Madrid: Aguilar, 1978, p.33.
2
“Poeta en Nueva York”, Barcelona, Lumen. Fotografías de Oriol Maspons;
incluye la primera edición de la conferencia “Un poeta en Nueva York”,
pronunciada por primera vez en Madrid el 16 de marzo de 1932; edición de
bolsillo en 1976 y 1989), p.7.
1

Խ. Մարիաս «Այնքան սպիտակ սիրտը», թարգմ. Ռ. Պետրոսյանի, Երևան,
Անտարես, 2016, էջ 260:
3
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մարդկային սերը, որը գուցե ոչ ոքի դուր չի գա: Իմ մարդկային
սերը»1:
«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքում չկան
նկարագրություններ,
ինչպես
օրինակ`
«Գնչուական
ռոնասերոյում», փոխարենը` կան բազում տեսարաններ, որոնք
այժմ շեշտադրված են հակադրելու համար քաղաքը գյուղին,
մարդաշատ փողոցները` հոգու ամայությանը, քաղաքակրթությունը` մասսայականությանը, մարդկանց մեքենայացմանը,
ժողովրդավար աշխարհի օրենքները` ճնշվող և հալածվող
սևամորթներին և այլն:
Սյուրռեալիստական գեղագիտության տեսանկյունից
հատուկ շեշտադրումով վեր է հանվում քաղաքակրթության և
բնության հակադրությունը, որոնք իրականում երկու տարբեր
երանգներ են, երկու տարբեր իրականություններ, երկու հակադիր հայեցակետեր, երկու պատերազմ, որտեղ դժվար է որոշել,
թե որ մեկը կհաղթի: Ինչու՞ պատերազմ, որովհետև Լորկան
քաղաքն ու քաղաքակրթությունն ընկալում է իբրև բնության և
բնականության թշնամի, այն, ինչը հասարակության համար
ընկալվում է իբրև առաջընթաց և զարգացում, Լորկայի համար
նշանակում է բնության ավերում, բնականության և արժեքների
կորուստ:
Եվ
ուրեմն`
այսուհետ
բնությունը
Լորկային
ներկայանում է լիովին այլ ձևով, որտեղ չկա «Գնչուական
ռոմանսերոյի» Գվադալկիվիր գետը, որի հոսող ջրերն իրենց
հետ նարինջներ են բերում, որտեղ ոտաբոբիկ գնչուհիները`
մազերները քամուն տված, ջրերի բերած նարինջներն են
հավաքում, այլևս չկա բնապատկերը և չկա հեռվում նշմարվող
հորիզոնը, որը մի ժամանակ հուսալի ապագա էր խոստանում,
հակառակը` լույսն արդեն հոշոտում է, բնապատկերը մռայլ է և
մոխրագույն, տխրություն ու տրտմություն կա ամեն ինչում և
ամեն տեղ` թե՛ երկնքում, թե՛ աշխարհում, թե՛ ժամանակի մեջ,
իսկ բնությունն ու բնականությունն այլևս զիջում են
գիտությանն ու նորագույն տեխնոլոգիաներին:
Armero, Gonzalo (ed.), “Federico García Lorca: Vida”, Poesía. Revista
ilustrada de Información Poética, 43, Madrid, Huerta de San Vicente/Ministerio
de Cultura, 1998, p. 44.
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Այս լույսը, այս կրակը, որ հոշոտում է:
Ինձ օղակող մորրագույն այս բնապատկերը:
Այս ցավը լոկ մեկ մտքի պատճառով:
Երկնքի, աշխարհի և ժամի տրտմությունն այս…
Մեկ այլ` «Լուսաբացը» բանաստեղծության մեջ, որը գրված
է վերլիբրով, Լորկան նկարագրում է նյույորքյան լուսաբացը,
որը նույնացնում է այդ քաղաքում ապրող մարդկանց ողբերգական ճակատագրի հետ, որի խորհրդանիշը բանաստեղծության վերջում մարող լույսն է:
Նյու Յորքի լուսաբացը
երկնքում չորս սյուն ունի
և հոտած ջրեր չփչփացնող
և հրաբուխ սև աղավնիների...
Բացվում է լույսը, բայց ոչ ոք չի զգում այն իր շուրթերին,
քանզի այնտեղ ո՛չ առավոտ կա, ո՛չ հնարավոր հույս...
Թաղամասերում մարդիկ կան, որ թափառում են անքուն
ինչպես արյան նավաբեկությունից նոր դուրս եկածներ1:
Այնուհետև պոետը կրկին դիմում է սիմվոլներին`
դրանցից առանձնացնելով շղթաները, որոնք «շղթայում» են
երեխաների, մարդկանց բնական ազատությունները, կամքը,
շղթաներ, որոնք կապում, կաշկանդում են մարդուն, նրա
ցանկություններն ու ձգտումները: Տխրության և ցավի մեծագույն
երգիչն իրեն նույնացնում է բնության հետ, որը մենակ է,
լուսանցքից այն կողմ:
Միլիոնավոր դարբիններ
շղթաներ են կռում մանուկների համար,
որոնք պիտի գան...
“Poeta en Nueva York”, Barcelona, Lumen. Fotografías de Oriol Maspons;
incluye la primera edición de la conferencia “Un poeta en Nueva York”,
pronunciada por primera vez en Madrid el 16 de marzo de 1932; edición de
bolsillo en 1976 y 1989), p.13.
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«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքում
գնչուականության
թեման
վերաճում
է
ռասսայական
խտրականության միայն թե այս անգամ արդեն սևամորթների և
հրեաների հանդեպ. ստացվում է` փոխվել է միայն միջավայրը,
մնացած ամեն բան նույնն է: Լորկան ցավ է ապրում
դատարկության զգացումից, քանզի ԱՄՆ-ում դատարկ է ամեն
բան` ամպերը, լայն պողոտաներն ու փողոցները: Բանաստեղծը
կարիք է զգում վերականգնելու երբեմնի համոզմունքներն ու
սկզբունքները, արժեքներն ու ձգտումները, որովհետև դժվար է
ապրել «ապամարդկային հասարակության» մեջ: Լորկան
մերժում է բոլոր նրանց, ովքեր մերժում են մերժվածներին,
անհնար է չնկատել բանաստեղծի հոռետեսությունը, քանզի
քաղաքը հոշոտում է բնությանը և աղճատում աշխարհը: Պոետը
վերջնականապես կորցնում է հույսը և իբրև պաշտպանության
միակ հնարավոր ձև, ընդունում է բացառապես պոեզիան`
սյուրռեալիստական, թունոտ լեզվով գրված պոեզիան:
Ես մերժում եմ բոլոր նրանց
ովքեր մերժում են մնացածին1:
«Պոետը Նյու Յորքում» բանաստեղծական շարքում
կարելի է առանձնացնել երեք հստակ ուղղություններ.
1. Բանաստեղծն ընկղմվում է գլխավոր հերոսի տխրության,
հուսահատության մեջ, կարևորում է նրա սուբյեկտիվ, խիստ
անձնական
ցանկությունների
ազատությունը
և
հանդուրժողականությունը տառապյալների և լուսանցքից
այն կողմ հայտնվածների հանդեպ:
2. Ձևի տեսանկյունից` գրողը մի կողմ է թողնում պոեզիայի
ավանդական ձևերը` ռոմանսներ, սոնետներ, ազգային
երգեր) և ստեղծագործում է ավանգարդիստական ձևերով`

“Poeta en Nueva York”, Barcelona, Lumen. Fotografías de Oriol Maspons;
incluye la primera edición de la conferencia “Un poeta en Nueva York”,
pronunciada por primera vez en Madrid el 16 de marzo de 1932; edición de
bolsillo en 1976 y 1989), p.11.
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վերլիբր, սյուրռեալիստական լեզու և ֆիգուրներ` Դալիի
ազդեցությամբ:
3. Բանաստեղծը լքում է անդալուզյան աշխարհը և ընկղմվում
է լիովին օտար, սառը, նյութապաշտ և մեքենայացված,
ապամարդկային մի աշխարհ, որն ամերիկյան աշխարհն է և
որը լիովին նոր է իր համար:
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4.8. «ԹԱՄԱՐԻՏԻ ԴԻՎԱՆ»
«Թամարիտի դիվան» բանաստեղծությունների գիրքը
կամ ժողովածուն գրվել և լույս է ընծայվել ի պատիվ
Գրանադայի արաբ պոետների: Ժողովածուում հիմնականում
ներառված են կասիդաներ (քասիդներ) և գազելներ: Այս
ժողովածուն
Լորկայի
թերևս
ամենակատարյալ
և
ամենահասուն լեզվով և ոճով գրված գիրքն է, որում
ամփոփված են գրողի` մինչ այդ արդեն փորձած գրական
գեղարվեստական ամենատարբեր ոճերն ու ուղղությունները`
եվրոպական
ավանգարդիզմից
մինչև
իսպանական
ավանդական քնարերգության ձևեր և ժանրեր` ռոմանսից
ներբող, ֆլամենկոյից` աստվածաշնչյան մոտիվներ, ավտոմատ
գրելաձևից` գոնգորյան ոճաարտահայտչական միջոցներով
«զարդարված» պոեզիա, կանսիոններից` ուլտրաիստական
ստեղծագործություններ, սյուրռեալիզմ և այլն:
«Թամարիտի դիվան» ժողովածուն լույս է տեսել 1940
թվականին` հետմահու, չնայած 1934 թվականին Գրանադայի
համալսարանում արդեն հիշատակվում էր գրքի լույսընծայման
մասին, որը պիտի հրատարակվեր արաբագետ Էմիլիո Գարսիա
Գոմեսի նախաբանով, սակայն բանաստեղծի կենդանության
օրոք գիրքն այդպես էլ լույս չտեսավ, այլ միայն 1940 թվականին
Բուենոս Այրեսում և Նյու Յորքում միաժամանակ:
«Թամարիտի դիվան» ժողովածուի հիմքում երկու
կարևոր թեմաներ են` սեր և մահ, համապատասխանաբար
սիրո մասին տողերը պետք է փնտրել գազելներում, իսկ
մահվան մասին` կասիդաներում: Բանաստեղծական այս
ժողովածուն գրելու համար Լորկան հավանաբար ներշնչվել է
Գասպար Մարիաս դե Նավանի` Նորոնյայի կոմսի, 1922
թվականի «Ասիական բանաստեղծություններից»: Լորկայի
եղբոր խոսքով` պոետը մտադիր էր գրել նմանատիպ
բանաստեղծություններ, իսկ ահա արաբագետ Էմիլիո Գարսիա
Գոմեսը հաստատում է, որ այդ ժամանակ Լորկան դեռ
կասկածում էր վերնագրի հարցում մինչև այն պահը, երբ
ընթերցեց իր «Արաբաանդալուզական բանաստեղծությունները»
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(1930)` 10-13-րդ դարերի արաբ-անդալուզցի բանաստեղծների
իսպաներեն թարգմանված բանաստեղծությունների անթոլոգիան, որը չտեսնված տպավորություն և ազդեցություն թողեց
ամբողջ «27-ի սերնդի» պոետների և հատկապես` Լորկայի վրա,
չնայած վերջինս այդպես էլ երբևէ չխոստովանեց, որ Գարսիա
Գոմեսի բանաստեղծությունները մեծ ազդեցություն էին թողել
«Թամարիտի դիվան» ժողովածուի ստեղծման վրա1:
Վիճելի է նաև «Թամարիտի դիվանի» թվագրման տարին,
ոմանք մատնանշում են 1930 թվականը, իսպանական
հանրագիտարանը` 1931 և 1934 թվականները, մյուսները` 1932
և 1936 թվականները, տարակարծության պատճառն այն է, որ
ժողովածուի բանաստեղծություններից մի քանիսը մինչև
ամբողջական գրքի լույս տեսնելը արդեն տպագրվել էին
տարբեր ամսագրերում: Սկզբում Գրանադայի համալսարանի
բանասիրության ֆակուլտետի դեկանը խնդրում է Լորկային
թույլ տալ իրեն տպագրության պատրաստել և հրատարակել
«Թամարիտի
դիվան»
ժողովածուն,
սակայն
ավելորդ
ձգձգումների պատճառով ի վերջո պոետը հետ է վերցնում
ժողովածուի ձեռագիր տարբերակը և ուղարկում է Մադրիդ2:
Էմիլիո Գարսիա Գոմեսը «Թամարիտի դիվան»
ժողովածուի նախաբանում գրում է. «Կասիդա է կոչվում
արաբերեն գրված կոնկրետ ծավալով բանաստեղծությունը, որն
ունի հստակ կանոնակարգված ներքին կառուցվածք, միանման
ռիթմ և ենթարկվում է արքետիպային որոշակի նորմերի:
Գազելները հիմնականում օգտագործվում են իրանական
քնարերգության մեջ, դրանք էրոտիկ կամ սիրային բնույթի
կարճ բանաստեղծություններ են, որոնք նույնպես ունեն հստակ
կանոնակարգված կառուցվածք, բաղկացած են չորսից
տասնհինգ տողից: Ինչ վերաբերում է դիվանին, ապա վերջինս
որևէ պոետի ստեղծագործությունների ժողովածուն է`
García Lorca, Francisco, “Federico y su mundo”, edición de Mario
Hernández, Madrid, Alianza, 1984, p. 11-12.
2
“Obras completas, recopilación, cronología, bibliografía y notas de Arturo del
Hoyo”, prólogo de Jorge Guillén, epílogo de Vicente Aleixandre, Madrid,
Aguilar. (1.ª edición en 1954; última edición, en 3 volúmenes, en 1986), 1954,
p. 211-225.
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հիմնականում դասակարգված քառյակների այբբենական
կարգով»1:
Չնայած «Թամարիտի դիվան» ժողովածուի նախաբանը
գրելու պատրաստակամությանը` Էմիլիո Գարսիա Գոմեսը,
այնուամենայնիվ, նշում է, որ Լորկայի ժողովածուն չի
տեղավորվում վերը նշված սահմանումների մեջ, քանի որ
իրականում սովորական լորկյան բանաստեղծություններ են:
Լորկայի դիվանը չի համապատասխանում իրանական դիվանի
ավանդական կառուցվածքին և շարադրանքին, այն ավելի շատ
հիմնված է քառյակների այբբենական կարգի վրա, նույնը
կարելի է ասել նաև նրա կասիդաների և գազելների մասին,
որոնք նույնպես չեն համապատասխանում տեխնիկական
նորմերին և արաբական քնարերգության տաղաչափությանը:
Ըստ Լորկայի` անդրադառնալ դիվանին` նշանակում է
անդրադառնալ քնարերգությանը, բայց ոչ թե իսպանական
ավանդական, այլ իրանական և արաբանդալուզական հնագույն
քնարերգությանը, սակայն հավելենք, որ բանաստեղծի
նպատակը զուտ կրկնօրինակելը կամ նմանակելը չէր, այլ
սեփական ձեռագիր ունենալը: Այնուամենայնիվ, լորկյան և
իրանական դիվանի միջև արևելքին հատուկ որոշակի
ընդհանրություններ կան2, օրինակ` հարուստ և ճոխ
երևակայություն, չափազանց զգայական և մինչևիսկ էրոտիկ
նկարագրություններ`
«անհնարին
սիրո
դառը
ցավի
ներթափանցում»,
երբ
սերը
դիտարկելով
էրոտիզմի
դիտանկյունից` բանաստեղծն այն համադրում է ցավի հետ` «Ոչ
ոք չէր զգում որովայնիդ մութ մագնոլիայի բույրը»3: Ըստ
իսպանացի գրականագետ Գարսիա - Պոսադայի` «մութ
մագնոլիա» ասելով, Լորկան նկատի ուներ «հասարական այն
շղարշը», որը ծածկում է որովայնի ճերմակությունը, սա
Գոնգորայից եկած մետաֆոր է, որն օգտագործվում է սիրելիի
բույրն էլ ավելի ուժգին դարձնելու, նրա էրոտիզմն էլ ավելի
զգայական և ցայտուն նկարագրելու համար: Բանաստեղծը
“Diván del Tamarit”. Cáceres: Javier Martín Santos, 2009, p. 133-315.
Min, Yong-Tae. “Lorca, poeta oriental”. En: Cuadernos hispanoamericanos,
n. 358, 1980, p. 129-146.
3
García Lorca, Federico, “Diván del Tamarit”, Madrid, Alianza, 1998, p. 35.
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տվյալ տեսարանի նկարագրության համար օգտագործում է
ծաղկի պատկերը, քանզի հոտառությունն ու տեսողությունն են,
որ ամենաշատն են մեր մեջ մարմնական ցանկություններ
առաջացնում1:
«Թամարիտի դիվանում» սերը ներկայանում է որպես
սարսափելի մի բան, բայց նաև երջանկության աղբյուր` «Սե՛ր,
իմ թշնամի, կծի՛ր դառը արմատդ», - գրում է Լորկան «Դառը
արմատի գազելում», կամ «Երակներիդ արյունը շուրթերիս,
շուրթերդ արդեն առանց լույսի մահ են ինձ համար»: Ինչպես
տեսնում ենք, նույնիսկ արևելյան պոեզիայի մոտիվներով
գրված բանաստեղծություններում Լորկան չի փոխում իր`
անդալուզցի պոետի դիմագիծն ու ձեռագիրը. կրկին գոնգորյան
ոճաարտահայտչամիջոցներ, ցավ` միախառնված արգելված
սիրո ցանկություններին և վայելքին: Այս ժողովածուում, ինչպես
մյուսներում, անհնար է շրջանցել մահվան թեման: «Մութ
մահվան գազելում» պոետն արտահայտում է անդրշիրիմյան
կյանքի և ճակատագրի հանդեպ ողբերգական զգացումի
սարսափը. «Մահճի գոլ վարդերի տակ, ոռնում են մեռյալները`
սպասելով իրենց հերթին» կամ «Թամարիտի ծառուղիներով
եկել են պողպատե շներ` սպասելու, որ փշրվեն ծաղկեփնջերը,
որ փշրվեն միայն նրանք»2:

García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza,
p. 11.
2
Javier Martín Santos, “Diván del Tamarit”, Cáceres:, 2009, p. 35.
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4.9. «ՄՈՒԹ ՍԻՐՈ ՍՈՆԵՏՆԵՐ»
«Մութ սիրո սոնետները» կամ պարզապես «Սոնետները»
ժողովածու է, որը գրվել է Լորկայի կենդանության վերջին
օրերին և լույս է տեսել հետմահու` 1983 թվականին, երբ
բանաստեղծն արդեն գնդակահարված էր:
Երբ ուսումնասիրում ենք Միգել դե Ունամունոյի
փիլիսոփայական և գեղագիտական կոնցեպցիաները կամ
առհասարակ նրա ստեղծագործությունները, ապա գիտենք, որ
դրանց լավագույն վերլուծությունները առաջին հերթին պետք է
փնտրենք իսպանացի փիլիսոփա, գրականագետ և գրաքննադատ Խուլիան Մարիասի մենագրություններում և հոդվածներում: Նույն տրամաբանությամբ Լորկայի ստեղծագործության
թերևս լավագույն ուսումնասիրությունները պատկանում են
Յան Գիբսոնին և Գարսիա Պոսադային:
Եվ ուրեմն` անդրադառնալով նշված գրականագետների
ուսումնասիրություններին, փաստենք, որ որքան էլ փորձենք
խուսափել համասեռամոլություն տերմինի գործածումից, ապա
առնվազն «Մութ սիրո սոնետներում» դրանից խուսափել չենք
կարող, որովհետև այս սոնետներում գրեթե անթաքույց ձևով
բացահայտվում են տղամարդկանց անուններ, որոնցից պարզ է
դառնում, որ դրանք չէին կարող նվիրված լինել որևէ կնոջ կամ
կանանց1:
Ի դեպ, հանուն արդարության նշենք, որ իսպանական
գրաքննադատության մեջ հնարավոր չէ գտնել Լորկայի
սեռական կողմնորոշումը քննադատող որևէ հոդված կամ տող,
պարզապես
այն
ժամանակվա
խիստ
ավանդական
Իսպանիայում հատկապես` Անդալուզիայում, որը, ինչպես
պոետն է հաճախ կրկնում, ո՛չ Մադրիդն է, ո՛չ Բարսելոնան,
նման երևույթը չէր կարող ողջունելի լինել ավանդապաշտ
հասարակության համար, այդ է պատճառը, որ գրողն իր
ներսում ցավ է զգում իրապես ընկալված և հասկացված չլինելու
Mariscal Luis, Alvarellos, H., ed. “El gran viaje de estudios de García Lorca,
2018, p. 31-35.
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պատճառով, չէ՞ որ սերը սեր է անկախ անձի սեռից,
ազգությունից, տարիքից և հանգամանքներից:
«27-ի սերնդի» ներկայացուցիչ, բանաստեղծ, 1977
թվականի Նոբելյան մրցանակակիր Վիսենտե Ալեյքսանդրեն,
որը շատ լավ էր ճանաչում Լորկային և գիտեր այս սոնետները
գրելու իրական շարժառիթը, ընթերցելով սոնետները, գրում է.
«Ես պարզապես ապշած էի և ինձ ոչինչ չէր մնում, քան նայել
Ֆեդերիկոյին և բացականչել` Ֆեդերի՜կո, ինչպիսի՜ սիրտ,
ինչպե՜ս կարող է մարդը այդպես սիրել, այդպե՜ս տառապել:
Իսկ փոխարենը Լորկան նայեց ինձ և երեխայի պես ժպտաց»1:
Սիրային այս սոնետները, ինչպես հուշում է վերնագիրը,
մութ էին, քանզի արգելված, անընդունելի կամ թաքուն սիրո
մասին էին, քանզի նվիրված էին տղամարդու` Ռաֆայել
Ռոդրիգես Ռապունին, որը 1933 թվականին աշխատում էր «Լա
Բառակա» համալսարանական շրջիկ թատերախմբում որպես
քարտուղար: Մտերիմ ընկերների պնդմամբ` Ռապունը
համասեռամոլ չէր, եթե չասենք` ոտքից գլուխ հմայված և
կախարդված էր Լորկայով, վերջինս, ինչպես և Լորկան,
սպանվեց քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ, միայն թե
1937 թվականին2:
«Մութ սիրո սոնետները» գրվել են 35-36 թվականներին,
այն ժամանակ, երբ Լորկան ավելի շատ բնակվում էր
Բարսելոնայում, որտեղ իր պիեսների լավագույն դերակատարուհի Մարգարիտա Քսիրգուի հետ բեմադրում էին իր
պիեսներից մի քանիսը: Չար լեզուներն ասում են, որ իր
պիեսներից մեկի բեմադրությանը Լորկան նույնիսկ ներկա
չգտնվեց, որովհետև շնչակտուր վազել էր կայարան`
դիմավորելու` Ռաֆայել Ռոդրիգես Ռապունին, որը սակայն
այդպես էլ չեկավ` խորը ցավ և հուսահատություն
պատճառելով բանաստեղծին: Պատմում են նաև, որ հենց
կայարանում Լորկան նստեց նստարաններից մեկին և գրեց իր
հայտնի սոնետներից մեկը.
García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza,
p. 19-20. p. 55-56.
2
Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona.
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Վախենում եմ կորցնել հրաշքը անթարթ աչքերիդ և
խոսքերիդ,
որ գիշերով փարվում են այտիս և մենավոր վարդը
շնչիդ...1:
«Մութ սիրո սոնետների» գլխավոր թեման սերն է, որն
ակնառու է բացառապես բոլոր պատկերներում, մետաֆորներում և սիմվոլներում, օրինակ` «Բանաստեղծը ճշմարտությունն
է ասում» բանաստեղծության առաջին քառատողում.
Ուզում եմ ցավս լացել ու ասում եմ քեզ,
որպեսզի սիրես ինձ ու լաց լինես ինձ հետ,
մթնշաղի սոխակների,
դաշույնով, համբույրներով և քեզ հետ…
Հավելենք, որ նմանություններ կան նաև «Թամարիտի
դիվանի» հետ, հատապես` երբ խոսքը էրոտիզմի, արյան,
էքստազի, ցանկության, ցավի, բռնության և նահատակության
մասին է, ինչպես` «Անքուն սիրո գիշեր» սոնետում.
Այգաբացը միաձուլեց մեզ անկողնում,
բերանքսիվայր պառկած էինք մենք
արյան չորացած շիթի վրա,
որը չռռում էր անդադար:
Իսպանացի գրող, պոետ, սցենարիստ, գրաքննադատ և
դրամատուրգ Մանուել Ֆրանցիսկո Ռեյնան 2012 թվականին
հրատարակում է իր «Մութ սերեր» վեպը, որի հիմնական
թեման Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի և լրագրող, արվեստաբան,
գրաքննադատ Խուան Ռամիրես դե Լուկասի հարաբերությունների, նրանց միջև եղած կապն է, որի ուսումնասիրության
համար հիմք են ծառայում գրողի մոտ առկա փաստաթղթերը,
Gahete Jurado, Manuel. “El amor oscuro de Lorca”. En: Boletín de la Real
Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, n. 134, 1998,
p. 57-70.
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նամակները, որոնք երիտասարդ արվեստաբանը նախապես
հանձնել էր իր քույրերին, որպեսզի հրապարակեն միայն իր
մահից հետո: Այդ նամակներից մեկում կարդում ենք, թե ինչպես
է Լորկան հորդորում երիտասարդին համոզել ծնողներին և
միասին մեկնել Մեքսիկա և այդպիսով խույս տալ
քաղաքացիական պատերազմից:
Նշենք, որ նամակներում հիշատակություններ կան նաև
այն բանաստեղծությունների մասին, որոնք Լորկան նվիրել է
Ռամիրես դե Լուկասին, և ոչ մի դեպքում` Ռաֆայել Ռոդրիգես
Ռապունին, քանի որ վերջինիս հետ կապն ընդհատվել էր մինչև
Լորկայի` Նյու Յորք և Ուրուգվայ մեկնելը: Խոսքն այն
բանաստեղծությունների մասին է, որոնք հետագայում
ամփոփվեցին «Մութ սիրո սոնետներում»1:
Ինչ վերաբերում է գրաքննադատությանը, ապա
կարծիքները մեղմ ասած իրարամերժ են, օրինակ` իսպանացի
գրող, լրագրող, գրաքննադատ, արվեստաբան և թարգմանիչ
Մաուրո Արմինյոն «Մութ սիրո սոնետները» համարում է
Ֆեդերիկոյի և առհասարակ, իսպանական քնարերգության
պատմության մեջ ամենագեղեցիկ և «ամենահամարձակ»
բանաստեղծությունները, դրանք համեմատում է Գարսիլոսո դե
լա Վեգայի պոեզիայի հետ, իսկ Գարսիա Պոսադան դրանք
համեմատում է Սան Խուան դե լա Կրուսի կամ Կևեդոյի
պոեզիայի հետ2:
Բայց և այնպես, գովեստի և հիացմունքի խոսքերից զատ,
կային նաև բացասական արձագանքներ, օրինակ իսպանացի
գրականագետ,
բանասեր,
Մուրսիայի
համալսարանի
դասախոս Ֆրանցիսկո Խավիեր Դիաս դե Ռեվենգան կասկածի
տակ է դնում այս սոնետների նորարարությունն ու
հաջողությունը, քանի որ ըստ նրա` Լորկայի` զգացմունքների
արտահայտման այս ձևը բավական արքետիպային է և
հիշեցնում է «Պոետը Նյու Յորքում» շարքի պատկերներն ու
թեմաները կամ լորկյան առաջին բանաստեղծությունները3: Ինչ
1

https://diario16.com/manuel-francisco-reina-la-deidad-milagro/.
García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza,
p. 19-20. p. 111-115.
2

3

Նույն տեղում, էջ 116:
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վերաբերում
է
կրկնությանը,
ապա
նույն
գրողի
ստեղծագործությունների միջև նմանությունները թերևս պետք է
ընդունել իբրև պարզ և սովորական իրողություն, ինչպես
Ունամունոն է ասում` գրողը, որը շատ է գրում, շատ է
կրկնվում1:

Պետրոսյան Ռ., Ունամունոյի փիլիսոփայական արձակը, Մենագրություն:
Երևան, 2018, էջ 25:
1
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ՊՈԵԶԻԱՅԻ ԸՆՏՐԱՆԻ
(ԹԱՐԳՄԱՆՎԱԾ)
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ԳԻՇԵՐՎԱ ՕԴ
Շատ եմ վախենում
մեռած տերևներից,
շաղիկներով լի
մարգագետիններից:
Գնում եմ քնելու,
եթե չարթնացնես ինձ,
մոտդ կթողնեմ իմ սառած սիրտը:
Այդ ի՞նչ ձայն է լսվում
հեռու հեռվից:
Սե՜ր: Սե՜ր իմ, այդ քամին է զարկվում
ապակիներին:
Քեզ վզնոցներ հյուսեցի
բողբոջներից այգաբացի:
Ինչո՞ւ ես լքում ինձ
այս ճանապարհին:
Եթե շատ հեռու գնաս,
թռչունն իմ լաց կլինի,
իսկ որթատունկը կանաչ
այլևս չի տա գինի:
Այդ ի˚նչ ձայն է լսվում
հեռու-հեռվից:
Սե՜ր: Սե՜ր իմ, այդ քամին է զարկվում
ապակիներին:
Դու երբեք չես իմանա,
ձյունե թիթեռնիկ,
թե որքան շատ
քեզ կսիրեի
արշալույսներին այն,
երբ անձրևում է շատ,
ու երբ բույնն է քանդվում
չոր ճյուղի վրա:
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Այդ ի՞նչ ձայն է լսվում
հեռու-հեռվից:
Սե՜ր: Սե՜ր իմ, այդ քամին է զարկվում
ապակիներին:
«Բանաստեղծությունների գիրք»
ԵՐԵԿՈ
Հոգնած մոխրագույնի մեջ անձրևոտ երեկո,
և շարունակվում է արահետը։
Ծառերը` չորացած:
Սենյակս՝ միայնակ:
Եվ հին դիմանկարներ,
և գիրք՝ չպատռված...
Չռռում է տխրությունը կահույքից
և իմ հոգուց:Գուցե
ինձ համար Էություն չունի
հախճապակե սիրտը:
Ու ցավում է սիրտս մինչև խորքը,
և հոգիս է ցավում մինչև խորքը:
Եվ խոսելիս խոսքերս մնում են օդում
ինչպես խցանափայտերը՝ ջրի վրա:
Լոկ աչքերդ են պատճառը,
որ տառապում ես այսպես.
անցյալի տխրություններ,
և նրանք, որ դեռ կգան:
Հոգնած մոխրագույնի մեջ անձրևոտ երեկո,
և շարունակվում է արահետը։
«Բանաստեղծությունների գիրք»
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ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՄԲՈՒՅՐԻ ԵՐԳԵՐ
Կանաչ առավոտին
ուզում էի սիրտ լինել:
Սիրտ:
Իսկ ուշ երեկոյան
ուզում էի սոխակ լինել:
Սոխակ:
(Հոգի՛,
նարնջի գույն հագիր:
Հոգի՛,
սիրո գույն հագիր):
Կենդանի առավոտին
ուզում էի ես` ես լինել:
Սիրտ:
Իսկ իջնող երեկոյան
ուզում էի ձայնս լինել:
Սոխակ:
Հոգի՛,
նարնջի գույն հագիր:
Հոգի՛,
սիրո գույն հագիր:
«Բանաստեղծությունների գիրք»
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ՀԱՄԱՅՆԱՊԱՏԿԵՐ
Ձիթենիների
դաշտը
բացվում և փակվում է
հովհարի նման:
Ձիթենու դաշտի վրա՝
խորտակված երկինք,
և մութ անձրև կա
պաղ լապտերների…
Դողում են եղեգն ու կիսաստվերը
գետի ափին:
Ոլորվում է մոխրագույն օդը:
Ձիթենիները
բեռնվածեն
աղաղակներով:
Մի երամ՝
գերեվարված թռչունների,
որ ստվերի մեջ շարժում են իրենց
պոչը երկարիկ:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ԿԻԹԱՌԸ
Սկսվում է ողբը
կիթառի:
Փշրվում են գավաթներն
այգաբացի:
Սկսվում է ողբը
կիթառի:
Անօգուտ է նրան լռեցնել:
Անհնար է
լռեցնել նրան:
Լալիս է միալար,
ինչպես ջուրն է լալիս,
ինչպես քամին է լալիս
ձնաբքի վրա:
Անհնար է
լռեցնել նրան,
Լալիս է ինչ-որ հեռո՜ւհեռուների համար:
Ճերմակ կամելիաներ խնդրող
Հարավի տաք ավազի համար:
Լալիս է զուր արձակված նետը,
մթնշաղն՝ առանց առավոտի,
և ճյուղին նստած
մեռած թռչունն առաջին:
Օ՜, կիթառ,
հինգ դաշույնով
խոցված սիրտ:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ
Լսիր, որդի՛ս, լռության ձայնը։
Սալռությունէ մի ոլորուն,
միլռություն,
ուր սայթաքում են հովիտներ ու արձագանքներ
և ճակատներն են խոնարհում
երկնքի առաջ։

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
ՒՍԿ ՀԵՏՈ
Լաբիրինթոսները,
որ ստեղծում էժամանակը,
անհետանում են։
(Անապատն է
մնում միայն):
Սիրտը`
ցանկության ակունք,
հանգչում է։
(Անապատն է
մնում միայն):
Այգաբացի անուրջն
ու համբույրները
ցնդում են։
(Անապատն է
մնում միայն։
Ոլոր-մոլոր
անապատ)։

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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Ո՛Չ ԴՈՒ, Ո՛Չ ԵՍ
Ո՛չ դու, ո՛չ ես,
պատրաստ չենք
հանդիպելու իրար:
Դու… թե ինչու` ինքդ գիտես:
Ես, որ այնքա՜ն եմ սիրել:
Դեռ ձգվում է արահետը:
Ձեռքերիս մեջ
սուր
մեխեր են:
Չե՞ստեսնում` ինչպես եմ
արյունաքամ լինում:
Երբեք հետ չնայես,
դու դանդաղ գնա
և աղոթիր ինձ պես
Սուրբ Գայետանոյին,
որ ո՛չ դու, ո՛չ ես
պատրաստ չենք
հանդիպելու իրար:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ՊԱՀ
Երբ մեռնեմ,
թաղեք ինձ կիթառիս հետ՝
ավազի տակ:
Երբ մեռնեմ
թաղեք ինձ նարնջենիների
և դաղձերի մեջ:
Երբ` մեռնեմ,
թաղեք ինձ, եթե կուզեք՝
հողմացույցի տակ:
Երբ` մեռնեմ:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»

ՎԵՑ ԼԱՐԸ
Կիթառը
ստիպում է լաց լինել երազանքներին:
Կորսված հոգիների
հեծկլտոցը
փախչում է նրա կլոր
բերանի վրայով:
Եվ ինչպես սարդը,
հսկա աստղ է հյուսում՝
հառաչաքներ որսալու՝
սև փայտե ծաղկամանի
վրայով թռչող:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ԱՆՑՆԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ
Մանուկները նայում են
հեռու մի կետի։
Մոմերը հանգչում են։
Ինչ-որ կույր աղջիկներ
հարց են տալիս լուսնին,
և այրվումեն օդի մեջ
պատրույգները լացի։
Լեռները նայում են
հեռու մի կետի։

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
ԱԽ
Ճիչը քամու մեջ թողնում է
կիպարիսի հետք:
(Թողեք ինձ այս դաշտում`
լալով):
Աշխարհում ամեն բան փշրվել է:
Լռություն է մնացել լոկ:
(Թողեք ինձ այս դաշտում`
լալով):
Հորիզո՜նը. անլույս
հրդեհներն են լափում նրան:
(Արդեն ասել եմ ձեզ,
թողեք ինձ այս դաշտում`
լալով):

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ԿԻՊԱՐԻՍ
Կիպարիս:
(Ճահճացած ջուր):
Շիթ
(Բյուրեղյա ջուր):
Շիվ:
(Խոր ջուր):
Սիրտ:
(Ջրի բիբ):

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»

ՀՐԱԺԵՇՏ
Երբ մեռնեմ,
պատշգամբի դուռը բաց թողեք:
Մանչուկը նարինջ է ուտում:
(Ւմ պատշգամբից տեսնում եմ նրան):
Քաղվորը հնձում է հասկը:
(Իմ պատշգամբից զգում եմ այդ):
Երբ մեռնեմ,
պատշգամբի դուռը բաց թողեք:

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ՉՈՐ ՀՈՂ, ՍՈԼԵԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԳ
Անսահման
գիշերների
չոր,
խաղաղ հող:
(Քամի` ձիթենու այգում,
քամի` սարահարթում:)
Մոմի
և վշտի
հին
հող:
Խոր ջրամբարների
հող:
Մահվան
հող`
առանց աչքերի ու աղեղների:
(Քամի` ճամփաներին:
Զեփյուռ` բարդիներում:)

«Կանտե Խոնդոյի պոեմը»
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ԴԱՇՈՒՅՆ
Դաշույնը
խրվում է սրտի մեջ,
ինչպես արորի խոփը
հողի մեջ:
Ո՛չ:
Մի՛ խրիր ներսս:
Ո՛չ:
Դաշույնը,
ինչպես արևի շողը,
հրդեհում է ամեհի
խորխորատները:
Ո՛չ:
Մի՛ խրիր ներսս:
Ո՛չ:
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ԼՈՒՍՆԻ ՌՈՄԱՆՍ

Կոնչիտա Գարսիա Լորկային
Լուսինը եկավ հնոցի մոտ
իր՝ աչք ծակող նարդոսի լույսով:
Մանչուկը նայում է նրան, նայում:
Մանչուկը շարունակ նրան է նայում:
Անհանգիստ օդի մեջ լուսինը
շարժում է իր թևերը՝
ցուցադրելով պագշոտ ու բաց
կոպիտ անագե ստինքները:
Փախի՛ր լուսի՛ն, լուսին, լուսին:
Եթե գնչուները գան,
քո սրտից ճերմակ մատանի
ու վզնոցներ կսարքեն:
Մանչո՛ւկ, թույլ տուր` պարեմ:
Երբ գնչուները գան,
քեզ կգտնեն` աչքերդ փակ,
դարբնի սալաքարին նստած:
Փախի՛ր լուսին, լուսին, լուսին,
քանզի զգում եմ՝ ձիերն են գալիս:
Մանչուկ, թող ինձ, մի՛ տրորիր,
Ճերմակությունս անբիծ:
Ձիավորն էր մոտ գալիս՝
հարթ թմբուկը զարկելով:
Հնոցի մեջ մեր մանչուկն է
նստած փակ աչքերով:
Ձիթենյաց կողմից եկան
բրոնզ ու երազ, գնչուները:
Գլուխները վեր պարզած
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իսկ աչքերը՝ կիսափակ:
Ինչպե՜ս է երգում ծիծեռը,
ա՜խ, ինչպե՜ս է երգում` ծառի վրա:
Երկնքով անցնում է լուսինը՝
մանչուկի ձեռքից բռնած:
Հնոցի ներսում լալիս են
գնչուները՝ բարձրաձայն:
Օդը հսկում է հնոցը, հսկում:
Օդն անդադար հսկում է նրան:
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ԱՆՀԱՎԱՏԱՐԻՄ ՏԻԿԻՆԸ
Ու ես, որ նրան տարա գետը`
կարծելով, թե անմեղ կույս էր,
բայց ամուսին ուներ:
Սանտյագոյի գիշերն էր,
և կարծես՝ պայման արած։
Մարեցին փարոսներն ու
ծղրիդները վառվեցին:
Հեռավոր միանկյունում
շոյեցի քնած կրծքերը,
ու իմ առաջ բացվեցին
հասմիկի` նրա փնջերը:
Նրա ներքնազգեստի օսլան
հնչում էր ականջիս մեջ,
ինչպես մետաքսե կտոր`
տասը դանակով ճղած:
Առանց արծաթալույս ճյուղերի
աճել են ծառերը,
շների հսկա հորիզոնը
հաչում է գետից այն կողմ:
Անցնելով մոշերի, եղեգների
ու փշերի վրայով՝
նրա առատ վարսերի տակ
հսկա մի փոս փորեցի:
Ես հանեցի իմ փողկապը:
Նա հանեց իր զգեստը:
Ես՝ գոտիս ատրճանակով:
Նա` քառաթել կորսետն իր:
Ո՛չ նարդոսները, ո՛չ խխունջները
չունեն այդքան նրբին մաշկ,
ոչ էլ հախճապակիները՝
լուսնի լույսով նման փայլ:
Նրա ազդրերը փախչում էին ինձնից,
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ինչպես զարմացած ձկներ.
կիսով չափ լի լուսառատ բոցով,
կիսով չափ լի սառնությամբ:
Այն գիշեր վազելով անցա
ճամփեքից լավագույնը,
հեծած սադափե զամբիկիս՝
առանց թամբ ու ասպանդակ:
Իբրև տղամարդ չեմ ուզում ասել,
այն ամենն, ինչ ասաց ինձ:
Ըմբռնման լույսը
ստիպում է զուսպ լինել փոքր-ինչ:
Համբույրներից և ավազից կեղտոտ՝
նրան գրկած տարա գետը:
Քամու հետ մարտնչում էին
դաշույնները շուշանների:
Ինձ պահեցի՝ինչպես որ կամ:
Ինչպես օրինապաշտ գնչու:
Նվիրեցի նրան մի տարա`
մեծ ծղոտից ամուր,
բայց չուզեցի սիրահարվել,
զի ամուսինունենալով՝
ինձ ասաց, թե անմեղ կույս է,
երբ իրեն գետն էի տանում:

«Գնչուական ռոմանսերո»

88

ՀԵՏՔԵՐ
Այն ճամփան
առանց մարդկանց...
Այն ճամփան:
Այն ծղրիդը
առանց օջախի...
Այն ծղրիդը:
Եվ զանգակը,
որ ննջում է...
Այս զանգակը:
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ՌԵՄԱՆՍԻԼՅՈ
Ինձ նայեցի քո աչքերում`
խորհելով հոգուդ մասին։
Սպիտակ դափնեվարդ։
Ինձ նայեցի քո աչքերում`
խորհելով շուրթերիդ մասին։
Կարմիր դափնեվարդ։
Ինձ նայեցի քո աչքերում:
Սակայն մեռած էիր:
Սև դափնեվարդ։
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ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԱՍՈՒՄ
Ուզում եմ ցավս լալ ու ասում եմ քեզ, որ
սիրես դու ինձ ու ինձ հետ էլ լաց լինես սոխակների մթնշաղի գալուն պես
դաշույնով ու համբույրներով ու քեզնով:
Ուզում եմ տալ միակ վկայի վերջը՝
սպանության համար իմ վառ ծաղկունքի,
ու վերածել իմ լացն ու իմ քրտինքը
չորուկ հասկի հավերժական շեղջի:
Մեր սիրո թելի կծիկը երբեք չավարտվի՛
թող երբևէ, թող որ նա միշտ վառ մնա
ծեր լուսնի հետ և զառամյալ արևի:
Որ այն, ինչ ինձ չես տա, ու չեմ խնդրի քեզ,
մահվան համար կլինի, որ մինչևիսկ
ստվեր չի թողնում դողացող մաշկի վրա:
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ՍԻՐՈ ՀՈՒՐԸ
Այս լույսը, որ հոշոտում է, հուր-կրակն այս:
Ինձ օղակող բնապատկերն այս մոխրագույն:
Այս ցավը՝ պատճառով մեն-մի հատիկ մտքի:
Երկնքի, աշխարհի, ժամի տրտմությունն այս:
Արյան այս ողբը, որն ի՛նքն է հենց զարդարում,
քնարն արդեն անլար, լապտերն՝ անլուսագիծ:
Ծովի ծանրությունն այս, որ հարվածում է ինձ:
Այս կարիճը, որը կրծքիս տակէ ապրում:
Սիրո պսակներ ենու ցավերի ակունք,
որտեղ անքուն երազում եմ լինելը քո՝
խորը բացված սրտիս ավերակաց խորքում…
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ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
Առաջին անգամ
չճանաչեցի քեզ։
երկրոդ անգամ` այո՛։
Ասա ինձ,
եթե օրը քեզ այդ մասին պատմի։
Սառն առավոտյան
ես տխրեցի,
իսկ հետո անզուսպ
ծիծաղել ուզեցի։
Քեզ չճանաչեցի։
Դու, այո՛, ինձ ճանաչեցիր։
Այո՛, ճանաչեցի քեզ։
Դու չճանաչեցիր ինձ:
Հիմա մեր երկուսի միջև
անվրդով ձգվում է
մի ամիս, ինչպես մի
պատվար՝մոխրագույն օրերի։
Առաջին անգամ
չճանաչեցի քեզ։
երկրոդ անգամ` այո՛։
«Երգեր»
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ՄԻ ԱՂՋԿԱ ԱԿԱՆՋԻՆ
Չուզեցի:
Ոչինչ ասել չուզեցի:
Քո աչքերում
զեփյուռի, ծիծաղի և ոսկու
երկու փոքրիկ խենթ ծառ տեսա:
Օրորվում էին:
Չուզեցի:
Ոչի՛նչ ասել չուզեցի:
«Երգեր»

ԱՌԱՋԻՆ ԵՎ ՎԵՐՋԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Ժամանակը
գիշերվա գույն ունի,
խաղաղ գիշերվա գույն:
Հսկա լուսինների վրա
հավերժությունը
կանգ է առնում ժամը տասներկուսին:
ժամանակն արդեն
հորիզոններ
ունի:

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Գիշերը միշտ անվրդով:
Օրը գալիս է ու գնում:
Գիշերը մեռած ու բարձր:
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Օրը` մի թևով:
Գիշերը հայելիների վրա,
և օրը` քամու տակ:

«Երգեր»
ՆԱՐԳԻԶ-ՍԵՐ
Նարգի՛զ:
Քո բույրը:
Եվ գետի խորքը:
Ուզում եմ քո կողքին մնալ:
Սիրո ծաղիկ:
Նարգի՛զ:
Սպիտակ աչքերիդ վրայով անցնում են
քնած ալիքներ ու ձկներ:
Թռչուններ ու թիթեռներ են
խլրտում աչքերիս մեջ:
Դու՝ փոքրիկ, իսկ ես՝ մեծ:
Սիրո ծաղիկ:
Նարգիզ:
Գորտերը որքա՜ն խելացի են:
Բայց հանգիստ չեն թողնում
հայելին, որտեղ իրար են նայում
զառանցանքներն իմ ու քո:
Նարգի՛զ:
Իմ ցավ։
Հենց իմ ցավը:
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ՀԻՄԱՐԻԿ ԵՐԳ
–Մայրի՛կ, ուզում եմ արծաթ լինել:
–Որդի՛ս, շա՜տ կմրսես:
–Մայրի՛կ, ուզում եմ ջուր լինել:
–Որդի՛ս, շա՜տ կմրսես:
–Մայրի՛կ, ծածկի՛ր ինձ քո բարձով:
–Ա՛յ այդպես, իսկույնևեթ:

«Երգեր»
ՕԴՈՒՄ ԹՌՆՈՂ ԹԻԹԵՌ
Օդում թռնող թիթեռ,
որքան գեղեցիկ ես,
օդում թռնող թիթեռ`
ոսկեզօծ ու կանաչ:
Օդում թռնող թիթեռ,
այստե՛ղ մնա, ե՛կ, ե՛կ...
Դու չես ուզում կանգնել,
կանգ առնել չես ուզում:
Օդում թռնող թիթեռ`
ոսկեզօծ ու կանաչ:
Դու մոմե լույս ես,
օդում թռնող թիթեռ:
Այստե՛ղ մնա, ե՛կ, ե՛կ...
Այստե՛ղ մնա:
Թիթե՛ռ, այստե՞ղ ես:
«Երգեր»
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ՃԻՉԸ
Շեղատ ճիչը
անցնում է մի լեռից
մյուսը:
Ձիթենյաց վրայով
կապույտ գիշերով
սև ծիածանն է հառնում:
Ա՜խ:
Ջութակի աղեղի պես
ճիչը ստիպում է դողալ
քամու երկար լարերին:
Ա՜խ:
(Քարանձավի մարդիկ
մոտ են բերում մոմերը):
Ա՜խ:

ՍՈԵԼԱՆ
Սև վերնազգեստը հագին:
Կարծում է` աշխարհը փոքր է,
սիրտը` վիթխարի:
Սև վերնազգեստը հագին:
Կարծում է` հառաչանքը մեղմ
և ճիչը թռնում, գնում են
քամու հոսքի հետ:
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Սև վերնազգեստը հագին:
Պատշգամբի դուռը թողեց բաց,
ու այգաբացը պատշգամբի դռնից
թափեց՝ լցրեց երկինքը վար:
Ա՜խ, ախախախախախ,
ի՜նչ սև էր վերնազգեստը:

ՔԱՐԱՅՐ
Քարայրից լսվում են
խոր հառաչանքներ:
(Լաջվարդը՝
կարմիրի վրա):
Գնչուն վերհիշում է
երկրներ հեռավոր:
(Բարձր աշտարակներ և մարդիկ
խորհրդավոր):
Կտրտված ձայնի մեջ
նրանց աչքերն են:
(Մութ սևը՝
կարմիրի վրա):
Ճերմակաթույր քարայրը
դողում է ոսկու մեջ:
(Ճեփ-ճերմակը՝
կարմիրի վրա):
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ՓՈՔՐԻԿ ԱՆԱՎԱՐՏ ՊՈԵՄ

ԼՈՒԻՍ ԿԱՐԴՈՍԱ Ի ԱՐԱԳՈՆԻՆ
Սխալ ճամփով գնալ,
այսինքն` հասնել ձյունին,
հասնել ձյունին,
այսինքն` հնձել քսան դար աճած խոտը դաշտերի:
Սխալ ճամփով գնալ,
այսինքն` հասնել կնոջը,
կնոջը, որ չի վախենում լույսից,
կնոջը, որ չի վախենում աքաղաղներից,
և աքաղաղներ, որոնք ձյան վրա երգել չգիտեն:
Բայց երբ որ ձյունն է սխալվում է սրտով,
կարող է հասնել քամու աստծուն` Աուրային,
բայց քանզի օդը ուշք չի դարձնում հառաչանքներին,
պիտի ստիպված նորից հնձենք խոտը դաշտերի:
Ես տեսա մեղրամոմե երկու ցավոտ հասկ,
որ թաղում էին բնապատկերը հրաբուխների,
տեսա երկու խենթ մանչուկի,
որ արտասուքով հրում էին մարդասպանի աչքերը:
Բայց երկուսը երբեք էլ թիվ չի եղել,
քանզի թախիծ է միայն ու ստվեր,
քանզի կիթառի մեջ է սերը հուսահատվում,
քանզի քոնը չէ անսահմանության մյուս կողմը,
և մահվան պարիսպները քոնը չեն,
և վերջ չունեն պատիժն ու հարությունը նոր:
Մեռյալները ատում են երկու թիվը,
սակայն երկու թիվը ննջեցնում է կանանց,
քանզի կինը վախենում է լույսից,
լույսը դողում է աքաղաղների առաջ,
իսկ աքաղաղները լոկ ցատկել գիտեն ձյան վրայով,
ուստի ստիպված պիտի անխոնջ հնձենք խոտը դաշտերի:
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ՀՈՒՍԱՀԱՏ ՍԻՐՈ ԳԱԶԵԼ
Մութը չի ուզում իջնել,
որ ոչ դու գաս,
ոչ` ես:
Բայց ես կգամ,
նույնիսկ եթե կարիճների արևն այրի քունքս:
Բայց դուկգաս,
նույնիսկ եթե լեզուդ աղիանձրևից դաղվի:
Լույսը չի ուզում բացվել,
որ ոչ դու գաս,
ոչ` ես:
Բայց ես կգամ`
դոդոշներին նետելով կծած մեխակը իմ:
Բայց դուկգաս`
գիշերվա պղտոր հողաթմբերով:
Ոչ գիշերը, ոչ լույսը չեն ուզում գալ,
որպեսզի ես մեռնեմ առանց քեզ,
որպեսզի դու մեռնես առանց ինձ:
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ԿԱՍԻԴԱ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՈՂԲԻՆ
Փակել եմ պատշգամբի դուռը,
Քանզի չեմ ուզում ողբի ձայնը լսել:
Ավա՜ղ մոխրագույն պատերից այնկողմ
ողբից բացի՝ ուրիշ ոչինչ չկա:
Շատ քիչ հրեշտակներ կան, որ երգում են,
շատ քիչ շներ կան, որ հաչում են,
ափիս մեջ հազար ջութակ եմ տեղավորել:
Բայց ողբը հսկա շուն է,
ողբը հսկա ջութակ է,
արցունքները խայթում են քամուն.
ողբից բացի՝ ուրիշ ոչինչ չկա:
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ԿԱՍԻԴԱ` ՆՎԻՐՎԱԾ ՎԱՐԴԻՆ
Վարդը
այգաբաց չէր ուզում.
գրեթե հավերժացած իր ճյուղի մեջ
այլ բան էր փնտրում:
Վարդը
ոչ միտք էր փնտրում, ոչ ստվեր.
մաշկի ու երազի արանքում
այլ բան էր փնտրում:
Վարդը
վարդը չէր փնտրում.
երկնքի մեջ անշարժացած՝
լրիվ այլ բան էր փնտրում:
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ՄՈՌԱՑՎԱԾ ՄԱՏՈՒՌԸ
(ԲԱԼԼԱԴ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ)
Ես որդի ունեի, որի անունը Խուան էր:
Ես որդի ունեի:
Մի ուրբաթ օր մյուս մեռելների հետ ընկավ խրամատում:
Տեսա նրան` պատարագի վերջին ժամին
և գլխարկի զնգոց էր լսվում քահանայի սրտից:
Հարվածում էի դագաղներին: Որդի′ս: Որդի′ս: Որդի′ս:
Լուսնի մյուս կողմից դուրս քաշեցի ճանկը հավի, ավա՜ղ,
հասկացա, որ դստրիկն իմ ձուկ էր.
ո՞ր ճամփով հեռացան սայլերը:
Ես դստրիկ ունեի:
Ես մեռած ձուկ ունեի՝ խնկի մոխիրներում թաղված:
Ես ծով ունեի…Ի՜նչ ծով էր: Աստված իմ: Իսկական ծո՛վ:
Ձեռքս վեր պարզեցի` զանգերը տալու, ավա՜ղ, որդնած էին
մրգերն,
ու լուցկիները՝ մարած,
իրենք իրենց ուտում էին գարնան հասկերը:
Ես տեսա հարբած թափանցիկ կռունկին՝
հանգչող զինվորների սև ճակատները կտցելիս,
և հյուղակներ տեսա փոքրիկ,
ուր արցունքով լի բաժակներ կային շարած:
Սի՛րտ իմ, քեզ կփնտրեմ ակտինիաների մեջ,
երբ քահանան իր ուժեղ ձեռքերով վեր բարձրացնի եզանն ու
այծին՝
սաստելու սառն հողին շրջող գիշերային դոդոշներին:
Ես որդի ունեի, որ հաղթանդամ էր,
սակայն մեռածներն ավելի ուժեղ են, գիտեն` ինչպես հոշոտել
երկինքը:
Թե իմ որդին արջ լիներ,
ես չէի վախենա խորամանկ կոկորդիլոսներից,
չէի տեսնի ծովը, որ օղակում է ծառերին,
չէի տեսնի զոհված, վիրավոր իմ զինվորներին:
Թե իմ որդին արջ լիներ:
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Ես կփաթաթվեմ հաստ կտորով այս, որ չզգամ ցուրտը
ջրիմուռների:
Շա՜տ լավ գիտեմ՝ երկարաթևք շորեր կտան ինձ կամ փողկապ.
պատարագի ժամին, սակայն, ես կփշրեմ ղեկը, և այդ պահին
քարին կհասնի պինգվինների ու ճայերի խենթությունը.
նրանք կխոսեցնեն քնածներին և նրանց, որ երգում են
անկյուններում.
Նա որդի՜ուներ:
Որդի՛: Որդի՛: Որդի՛,
որը միայն նրա՛որդին էր, ուրիշ ո՛չ ոքի:
Նրա որդի՛ն: Նրա որդի՛ն: Նրա որդի՛ն:
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ՄԱՍ ԵՐԿՐՈՐԴ
ԳԼՈՒԽ 5. ԻՍՊԱՆԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«Ցանկացած մարդ ինքնին ողբերգություն է,
և ողբերգական այդ աշխարհը դրամատիկական
թատրոնի հետ մեկտեղ պարտադրում է
անդրադառնալ ողբերգությանը»:
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկա
Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան իր ժամանակի ամենահայտնի գրողներից մեկն է, եթե ոչ ամենահայտնին: Սերվանտեսից հետո, անկասկած, Լորկան իսպանացի ամենամեծ հեղինակություն վայելող գրողն է ամբողջ աշխարհում: Անսահման և
անգնահատելի է Լորկայի ներդրումն իսպանական պոեզիայում
և դրամատուրգիայում: Առավել հաճախ գրականագետները
հակված են Լորկային համարելու նաև իսպանացի ամենամեծ
դրամատուրգներից մեկը, քանի որ վերջինիս հաջողվել է շատ
կարճ ժամանակահատվածում ստեղծել յուրատեսակ պոետիկական մի թատրոն, որտեղ ներդաշնակորեն միահյուսվում են
պոեզիան և արձակը: Լորկային հաջողվել է ոչ միայն վերականգնել, այլև զարգացման մեծ թափ հաղորդել հազարամյա
պատմություն ունեցող անդալուզական տիկնիկային թատրոնին:
Իսպանիայում իբրև սյուրռեալիստական առաջին թատրոնի ղեկավար` կրկին հիշատակվում է Ֆեդերիկո Գարսիա
Լորկայի անունը: Սյուրռեալիստական թատրոն, որտեղ աշխատել, համագործակցել են Սալվադոր Դալին, Մառուխա Մալյոյը,
Ռեմեդիոս Վարոյը, Լուիս Բունյուելը և այլք1:

1

Allegri, L, “La idea de teatro en la Edad Media”, Insula, 527, (1990), p. 3-7.
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Մինչ անդրադառնալը Լորկայի թատրոնին, ոչ ծավալուն
անդրադարձով հարկ է ներկայացնել իսպանական թատրոնի
ձևավորման, զարգացման ընդհանուր պատկերը:
Այսպիսով` հռոմեական կայսրության անկման հետ ոչնչանում է նաև հունահռոմեական միջնադարյան թատրոնը`
իրենից հետո թողնելով միայն ծաղրածուների, որոնց` բեմահարթակին հայտնվելն արգելվում է կղերականների կողմից,
քանի որ վերջիններս համոզված էին, որ ծաղրածուները ծառայում են սատանային` իրենց շարժումներով «խոսելով» աշխարհիկ սիրո, կրքի և կանացի մարմնի մասին, այն դեպքում երբ
թատրոնը չէր կարող մեղսավոր վայր լինել հասարակության
համար1:
Այդպիսով` կղերականները թույլ են տալիս բեմադրել
ներկայացումներ եկեղեցիներում և դրանց հարակից տարածքներում միայն այն դեպքում, եթե այդ ներկայացումները վերաբերելու են հավատքին, եկեղեցուն և առհասարակ, կղերականությանը: Նշենք, որ սա վերաբերում է վաղ միջնադարյան, դեռ
նոր - նոր ձևավորվող թատրոնին, իսկ ահա 13-14 դարերի թատրոնի մասին գրեթե անհնար է որևէ ստույգ տեղեկություն փոխանցել. պատճառը, անշուշտ, թատերական գրավոր տեքստերի բացակայությունն է: Իսպանական թատրոնի մասին վերստին հիշատակվում է միայն 15-րդ դարում, երբ բեմադրվում է

Ֆեռնանդո դե Ռոխասի «Սելեստինան»2:
Եթե քննենք իսպանացի գրականագետների աշխատությունները, ապա պետք է նշենք, որ Իսպանիայում հենց հոգևորականներն են եղել առաջին թատերգուները3: Նրանք բեմադրել
են ներկայացումներ` փորձելով ոչ միայն անձամբ իրենց, այլև
հասարակության համար բացահայտել հավատին, աստվածաշնչին և ավետարաններին վերաբերող լեգենդներ, միֆեր,
պատմություններ:
Սկզբնական այդ ներկայացումները բաղկացած են եղել
երկխոսություններից, որոնք հոգևորականները վերցրել են
1

2
3

Castagnino, R. H.: “Teatro. Teorías sobre el arte dramático” (I), Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, (1969), p. 36-37.
Massip, F.: “El teatro medieval”, Barcelona, Montesinos, (1992), p. 83.
Նույն տեղում, էջ 11-12:
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Աստվածաշնչից: Այդ ներկայացումները բեմադրվել են եկեղեցիներում, երգչախմբերում կամ պարզապես հսկայական նավերի
կառամատույցներում, որտեղ հնարավոր էր հավաքել մարդկանց և այդպիսով նաև հանդիսատես ունենալ1:
Ավելի ուշ` արդեն վաղ միջնադարում, վերը նշված կրոնական բնույթի ներկայացումները դառնում են ավելի ծավալուն, որովհետև ժամանակի հետ դրանց ավելանում են կոմիկական, առավել աշխարհիկ թեմաներին վերաբերող տարրեր,
ահա թե ինչու հոգևորականները հորդորում, պահանջում են այդօրինակ ներկայացումները դուրս բերել եկեղեցական տարածքներից, իսկ բեմադրիչներին չի մնում ոչինչ, քան իրենց
գործունեությունը ծավալել առավել լայն, ընդարձակ տարածություններում, փողոցներում, մինչևիսկ գերեզմանատներում2:
Իսպանական ազգային թատրոնի ծնունդը, փաստորեն,
կապվում է կրոնական ծեսերի և պաշտամունքի հետ: Պատարագը քրիստոնեական կրոնի հիմնական ծեսերից է, ժամերգություն, որն իսպանական թատրոնին ծառայում է իբրև «թատերական ներկայացում»` նվիրված Քրիստոսի մահը և հարությունը նկարագրող ծեսին: Ահա այդպիսի` կրոնական բնույթի ներկայացումներն էլ ստանում են` “autos sacramentales” անվանումը, որոնցում ներկայացվում են հայտնի ավետարանիչների կամ
հոգևորականների կյանքի մասին պատմող պատմություններ,
լեգենդներ, օրինակ` «Ռեյես Մագոսի» մասին ներկայացումը,
որում անդրադառնում են կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցու կողմից ընդունված հանրահայտ ծեսին, երբ երեք մոգերը ժամանում
են Նազարեթ` նորածին Հիսուսին բերելով ոսկուց, խունկից և
զմուռսից պատրաստած նվերներ3:
«Սակրալ աուտոներին» փոխարինելու են գալիս “juegos
de escarnio” կամ «ծաղրանքի խաղերը», որոնց նպատակը, ի
տարբերություն սակրալ աուտոների, ոչ թե հասարակության
մեջ հավատ սերմանելն ու տարածելն էր, այլ ծաղրանքի և կրկ1
2

3

Allegri, L.: “La idea de teatro en la Edad Media”, Insula, 527, (1990), p. 23.
Castagnino, R. H.: “Teatro. Teorías sobre el arte dramático” (I), Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, (1969), p. 42-44.
Teatro Medieval. “El drama litúrgico”, Eva Castro (ed.), Barcelona, Crítica,
(1997), p. 243.
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նօրինակման միջոցով նրանց զվարճացնելը: Նմանատիպ բեմադրություններում կարելի էր տեսնել թափառական խունգլարների, ծաղրածուների կամ տրուբադորների, որոնք իրենց
ներկայացումները բեմադրում էին մեծ տոնավաճառներում,
պանդոկներում կամ բակերում1:
16-րդ դարում «ծաղրանքի խաղերը» դուրս են բերվում
բաց տարածություններից և տեղափոխվում կոռալներ, որոնցից
ամենահայտնին` Մադրիդի «Պաչեկա» կոռալն է, իսկ իբրև իսպանական ազգային առաջին թատրոններ հիշատակվում են
«Դե լա Կրուսի» և «Արքայազնի» թատրոնները2:
Կրոնական և ծաղրանքի բնույթի ներկայացումներին
աստիճանաբար փոխարինելու են գալիս ֆարսերը, կոմեդիաները և ինտերմեդիաները, իսկ տրագիկոմեդիայի մասին խոսվում
է ավելի ուշ, երբ իսպանական ազգային թատրոնը թևակոխում է
լիովին նոր փուլ, որտեղ դրամատուրգի իր տաղանդով փայլում
է Լոպե դե Վեգան3:
Իսպանական միջնադարյան թատրոնի ձևավորումն ու
զարգացումն առանց որևէ լուրջ փոփոխության շարունակվում է
մինչև 16-րդ դար, մինչ այն պահը, երբ անդրադառնում են թատրոնի արդիականացման գաղափարին, որն իրականություն է
դառնում միայն 17-րդ դարում շնորհիվ Լոպե դե Վեգայի «Մեր օրերում նոր կոմեդիա ստեղծելու նոր արվեստի մասին»4 հանրահայտ էսսեի: Շատ ու շատ թատերագետների պնդմամբ` այսուհետ իսպանական թատրոնը կարող էր հավասար քայլել,
մինչևիսկ մրցել Շեքսպիրի և Կոռնեյլի ստեղծած թատրոնների
հետ5:
16-րդ դարի իսպանական թատրոնը զարգանում է տարբեր
ազդեցությունների ներքո`
ա) կրոնական` Խիլ Վիսենտե
1

Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española ehispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 33-35.

2

Նույն տեղում, էջ 39։

3

Lope de Vega, “Comedias”, edición de Prolope (UAB), Partes XI – XIII,
varios coordinadores y editories, Madrid, Gredos (2012 – 2014), p. 12-15.
Porqueras-Mayo, A. 1980. “El Arte nuevo de Lope de Vega o la dramática a
su teatro”, Hispanic Review 53. p. 399-414.

4

5

Նույն տեղում, էջ 56-59:
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բ) կլասիցիստական` Խուան դե լա Կուեվա
գ) իտալական` Խուան դե Էնսիա
դ) ազգային` Խուան դե լա Կուեվա1:
Այս շրջանի լավագույն դրամատիկական պիեսն ընդունված է համարել Ֆեռնանդո Ռոխասի «Սելեստինան», որը հումանիստական կոմեդիա է` գրված ավելի շատ ընթերցելու և
մտորելու, քան բեմադրելու համար:
Եվ վերջապես, 17-րդ դարն իսպանական թատրոնի ոսկեդարյան շրջանն2 է. «Աշխարհը թատրոն է, թատրոնը` արվեստ, որը լավագույնս ներկայացնում է կյանքը»3: «Ոսկե դարում» ի հայտ են գալիս թատերական առաջին կառույցները,
որոնց անվանում են «կոռալներ կոմեդիաների համար»4: Այսուհետ թատրոնը կառույց է, որն ունի առաջարկ և պահանջարկ:
Այս շրջանի մեծանուն թատերգուներն են Սերվանտեսը և Լոպե
դե Վեգան, որոնց հաջորդում են Տիրսո դե Մոլինան, Ռուիզ դե
Ալարկոնը, իսկ ավելի ուշ մեկ այլ խոշոր թատերգու` Կալդերոն
դե լա Բարկան5:
Լոպե դե Վեգան ստեղծում է թատրոն բոլորի և հատկապես` հասարակ ժողովրդի համար: Հրաժարվելով Արիստոտելի
«Պոետիկայի» կլասիցիստական` տեղի, ժամանակի, գործողության եռամիասնության օրենքներից, գրողն իսպանական թատրոնում բացառում է ողբերգության և կոմեդիայի միջև դրվող
սահմանը` առաջ քաշելով տրագիկոմեդիայի ժանրը: Կյանքում
ամեն բան հարաբերական է, տխրությունը քայլում է ուրախության կողքից, ծիծաղի պահին հանկարծ հոսում են արցունքները, իսկ արտասուքի մեջ հանկարծ համակվում ենք ծիծաղելու
անզուսպ ցանկությամբ հետևաբար կյանքը, ըստ Լոպե դե Վեգայի, չի կարող միայն ողբերգական կամ կատակերգական լի-

1

Porqueras-Mayo, A. 1980. “El Arte nuevo de Lope de Vega o la dramática a
su teatro”, Hispanic Review 53. p.416-417:

2

Նույն տեղում, էջ 418:
Նույն տեղում, էջ 420:

3

4

5

“Lírica”, Madrid, Castalia, Tercera edición. Colección Clásicos Castalia, 1999,
p. 112.
Castagnino, R. H.: “Teatro. Teorías sobre el arte dramático” (I), Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, (1969), p. 49-52.
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նել: Եվ ուրեմն` եթե իրական կյանքը լավագույնս ներկայացվում է թատրոնում հետևաբար չի կարելի անտեսել ժանրերի
մեջ ամենակարևորը` տրագիկոմեդիան:
Լոպե դե Վեգան մշակում է նաև բեմական ինտրիգի տեսությունը: Եթե ինտրիգը պիեսի նյարդն է, որն ամուր կապում է
հանդիսատեսին և ներկայացումը, ապա դիտողը ոչ մի դեպքում
չպետք է կռահի ներկայացման հանգուցալուծումը: Իսպանացի
դրամատուրգը չի ընդունում թատրոնում գործածվող հռետորական լեզուն, որովհետև լեզուն պետք է կենդանի, արտահայտիչ,
մինչևիսկ կենցաղային և առօրյա լինի: Եթե ամփոփելու լինենք
Լոպե դե Վեգայի` իսպանական թատրոնի զարգացման գործում
ունեցած դերը, ապա պետք է նշենք, որ, իրավամբ, այն անգնահատելի է և անսահման:
Ավելի ուշ իսպանական թատրոնում աչքի են ընկնում
նաև այլ դրամատուրգներ` Գիլյեն դե Կաստրոն, որի գրչին է
պատկանում իսպանացի ազգային հերոս Սիդի մասին ամենահայտնի դրամատուրգիական քրոնիկոնը`«Սիդի պատանեկությունը»,Խուան Ռուիս դե Ալարկոնը, որը 26 պիեսի հեղինակ է,
որոնցից լավագույնը, անշուշտ, «Սեգովիայի ջուլհակը» պիեսն է,
որը պատմում է մարդկային բնավորության, նրա ուժի, անսասան կամքի և սխրանքների մասին: Ալարկոնը նաև «Կասկածելի
ճշմարտությունը» պիեսի հեղինակն է, որում հեղինակը ծաղրում
է ստախոսությունը` այն համարելով մարդկային ամենամեծ
արատը: Այս պիեսի հիման վրա Կոռնեյլը գրում է իր «Ստախոսը» կոմեդիան1:
Լոպե դե Վեգայից հետո իսպանական ազգային թատրոնի զարթոնքի մասին խոսվում է արդեն 20-րդ դարում շնորհիվ
Վալյե - Ինկլանի և Գարսիա Լորկայի: Սա պոետիկական թատրոն է, որը պտտվում է բանաստեղծական սիմվոլների, մակդիրների շուրջ` արյուն, դաշույն, կիթառ, վարդ, որոնց միջոցով
Գարսիա Լորկան ստեղծում է անչափ միստիկ մի միջավայր,
որտեղ նկատելի են Վալյե-Ինկլանի տրանսցենդենտալ ռեալիզմին հատուկ տարրեր, որոնց միջոցով վեր է հանվում մարդու
1

Eugenia, R. “El discurso de Juan Ruiz de Alarcón”, Morelia, El Colegio de
Michoacán, 1999, p. 11-65.
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գոյության խնդիրը.սա արդեն Միգել դե Ունամունոյի ազդեցությունն է1:
Այսպիսով` 20-րդ դարի առաջին կեսի իսպանական
թատրոնի ընդհանուր պատկերը կարելի է ամփոփել հետևյալ
կերպ`
1. Պոետիկական թատրոն, որը ներառում է ոսկեդարյան թատրոնի թեմաները, որտեղ աչքի են ընկնում ռոմանտիկական
թատերգուներ Ֆրանցիսկո Վիլյաեսպեսան և Էդուարդո
Մարկինան: Էդուարդո Մարկինային ներշնչում են պատմական թեմաները, ավելի ուշ Լորկայի հետ նրանք բեմադրում
են «Արյունոտ հարսանիք» ողբերգությունը:
Իսպանացի գրականագետներից շատերի հավաստմամբ`
Լորկան հենց Մարկինային է հանձնել «Մարիաննա Պինեդայի» առաջին ձեռագիր տարբերակը, որպեսզի վերջինս ձեռագիրը հանձնի Մարգարիտա Քսիրգուին, միայն թե Մարգարիտան ուշացնում է պիեսի բեմադրությունը, ահա թե ինչու Մարկինան առաջինն էր, որ Լորկայի մահից հետո առաջին անգամ բեմադրեց հերոսական այդ պիեսը:
2. Կոմիկական թատրոն, որտեղ ներկայացվում են պիեսներ,
որոնցում գերակշռում է կոմիկականը, իսկ լավագույն դրամատուրգներն են Ալվարես Կինտերոն և Կառլոս Ամիչեսը:
3. Ավանդական կոմեդիայի թատրոն, որը կենտրոնացված է
բուրժուական կերպարների վրա, իրենց կոնֆլիկտներով և
առօրյա խնդիրներով, որոնց լավագույն հեղինակը Խասինտո
Բենավենտեն է:

1

Felipe B. Pedraza Jiménez, Milagros Rodríguez Cáceres “Manual de
Literatura Española XΙ”, “Novecentismo y vanguardia, líricos”, 1993,
Madrid, p. 55-59.
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ԳԼՈՒԽ 6. ԼՈՐԿԱՆ`ԹԱՏՐՈՆԻ ՏԵՍԱԲԱՆ
ԱՆՏԻԿ ԹԱՏՐՈՆԻ ԴԵՐԸ ԼՈՐԿՅԱՆ
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅՈՒՄ
Լորկայի թատրոնը համարվում է նախապատերազմյան
թատրոնի վերածննդի թատրոն: Երբ խոսքը վերաբերում է լորկյան թատրոնի բնութագրմանը, գրականագետներն ամենից
առաջ խոսում են Լորկա - բանաստեղծի, հետո միայն Լորկաթատերգուի մասին, որովհետև նրա թատրոնն ամենից առաջ
բանաստեղծական է:
Գրականագետ Անտոնիո Ռամոս Էսպեխոն գրում է.
«Գարսիա Լորկան պոեզիայի խենթ սիրահար էր, նրա մտածողությունը նույնիսկ թատրոնում բանաստեղծական էր, այդ է
պատճառը, որ նրա պիեսները, հատկապես` դրամաները, անհնար է տարանջատել պոեզիայից, սա հատկապես վառ կերպով
արտահայտվում է նրա «Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների
լեզուն» պիեսում1:
Անձամբ Գարսիա Լորկան թատրոնը համարում է ազատ
ինքնարտահայտման ճանապարհ, որտեղ գրողը կարող է արարել, ստեղծել, մտորել այն ամենը, ինչն իսկապես անհանգստացնում է իրեն իբրև պոետի, թատերգուի, արվեստագետի և
վերջապես` քաղաքացու:
Եթե պոեզիայում գրողը հետևում է Խուան Ռամոն Խիմենեսի, Ռուբեն Դարիոյի և Անտոնիո Մաչադոյի ստեղծագործական գործունեությանը, ապա դրամատուրգիայում հիանում է
Միգել դե Ունամունո դրամատուրգով, ինտելեկտուալ գրողի
մտքի խորությամբ2: Ընդ որում` Ունամունոյի հանդեպ Լորկայի
ունեցած ակնածանքի մասին գրողի եղբայր Ֆրանցիսկո Գարսիա Լորկան իր հուշագրություններում գրում է. «Եղբայրս մեծագույն հարգանքով է վերաբերվել Ունամունոյին: Հիացմունքը,
Antonio Ramos Espejo “El teatro español y Federico García Lorca”, 1988,
Granada, p. 22-35.
2
Titos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975,
Granada, p. 18.
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որը տածում էր Ունամունոյի նկատմամբ, գնալով մեծանում էր,
երբ ամեն անգամ Լորկան հանդիպում էր նրան Սալամանկայում. «Ի՜նչ մեծություն է Ունամունոն: Որքա՜ն շատ գիտի և որքա՜ն շատ է արարում: Նա է իսկական իսպանացին, առաջին
Իսպանացին, որն ամուր կառչած է իսպանական հողից, իսկ
մտքում թագավորում է աստվածային լույսը: Մի բան է գիտակ
լինելը, լիովին այլ բան` մտքի լույսը, այո՛, ճի՛շտ այդպես, լուսավոր միտք ունենալը»1:
Բացի հարգանքից և ակնածանքից` Լորկա - Ունամունո
գրողներին միավորում է նաև գրականությունը: Իսպանացի բանահավաք, գրականագետ Մենենդես Պիդալը, որը նաև Լորկայի
մտերիմ ընկերն էր, իր հոդվածներից մեկում գրում է, որ երկու
գրողները, ստեղծագործելով տարբեր ժանրերում և տարբեր մոտիվներով, այնուամենայնիվ, հատվում են մի կետում, որը կոչվում է ողբերգություն: Լորկան խոստովանում է, որ հենց Ունամունոյից է վերցրել մայրության և անպտղության ողբերգական
թեման, և իսկապես, Ունամունոյի Ռաքելը ոչնչով չի տարբերվում Լորկայի Յերմայից2:
Լորկյան պիեսների բանաստեղծական լեզուն կրում է
Վալյե-Ինկլանի ազդեցությունը: Լորկայի վրա մեծ ազդեցություն
են թողել նաև մոդեռնիստական դրաման (այստեղից էլ` չափածո բանաստեղծությունների կիրառությունը գրեթե բոլոր դրամաներում), Լոպե դե Վեգայի թատրոնը (հատկապես` երբ խոսքը վերաբերում է ազգային երգերին, ճակատագրի և պատվի
գաղափարներին, որոնք երկու գրողների պիեսների հիմքերի
հիմքն են, քանզի երկուսն էլ համոզված էին, որ անհնար է փախչել ողբերգական ճակատագրից, որին հանդիսատեսը տեղեկանում է հունական ողբերգության` երգչախմբի միջոցով), Կալդերոն դե լա Բարկան իր խոհափիլիսոփայական պիեսներով և
ալեգորիաների առատությամբ, խամաճիկների թատրոնի ազդեցությունը, որ հատկապես ակնառու է Լորկայի թատերական
գործունեության առաջին շրջանում:

García Lorca, Francisco, “Federico y su mundo”, edición de Mario
Hernández, Madrid, Alianza, 1984, p. 15-16.
1

2

Նույն տեղում, էջ 17:
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Եվ ընդհանրապես, Լորկան երբեք չի հեռացել դասականներից, իր թատրոնը հարստացրել է հունական ողբերգության տարրերով, սերվանտեսյան խրատական նովելներով1:
Գրականագետները հիշատակում են նաև Տիրսո դե Մոլինայի թատրոնի ազդեցությունը Լորկայի պիեսների վրա,
հատկապես` երբ գրողն իր պիեսներում առաջնահերթությունը
տալիս է կնոջը, որտեղ տղամարդիկ գրեթե ասելիք կամ անելիք
չունեն, տղամարդը լոկ ստվեր է, միայն կինը կարող է ճակատագրական լինել, սա հստակ երևում է այնպիսի պիեսներում,
ինչպիսիք են «Մարիաննա Պինեդա», «Արյունոտ հարսանիք»,
«Յերմա», «Բերնարդա Ալբայի տունը», «Միայնակ Ռոսիտան
կամ ծաղիկների լեզուն»և այլն: Այնուամենայնիվ, արձակագիրը,
որն ամենաշատն է ազդեցություն թողել Լորկա - դրամատուրգի
մտածողության ձևավորման վրա, իհարկե, Ռամոն Մարիա դել
–Վալյե - Ինկլանն է: Իսպանացի գրականագետները հակված են
ենթադրելու, որ երկու դրամատուրգների անունները չպետք է
անջատել իրարից, այլ ուսումնասիրել միասին, կողք կողքի,
ինչպես` Էսքիլեսին և Սոֆոկլեսին, Մառլոյին և Շեքսպիրին, Լոպե դե Վեգային և Կալդերոնին2:
Իսպանացի դրամատուրգ Անտոնիո Բուերո Վալյեխոն
առաջինն էր, որ խոսեց Վալյե - Ինկլան - Գարսիա Լորկա ստեղծագործողների ընդհանրությունների մասին` շեշտը դնելով լորկյան` «պետք է վերադառնալ ողբերգությանը»3 հայտնի ֆրազի
վրա, որն իրականում Լորկան վերցրել էր Վալյե - Ինկլանից4:
Վերջինս առաջ էր քաշել այդ ֆրազը` նկատի ունենալով իսպանական ողբերգությունը, որն իրականում ոչ մի կապ չուներ իսկական, այսինքն` անտիկ ողբերգության հետ: «Մեր ողբերգությունը ողբերգություն չէ»,– գրում է Վալյե - Ինկլանը5:
1

2

3

4
5

García Lorca, Francisco, “Federico y su mundo”, edición de Mario
Hernández, Madrid, Alianza, 1984, p. 22.
A. L. Owen, “La Verdad sospechosa” in the Editions of 1630 and 1634”,
Hispania, VIII (1925), p. 85-97.
Antonio Ramos Espejo “El teatro español y Federico García Lorca”, 1988,
Granada, p. 33.
Նույն տեղում, էջ 13-421.
Laffranque, M.: “Les idées esthétiques de Federico García Lorca”, (París,
1967), p. 77-78.
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Էսպերպենտոյի հիմնադիր Վալյե - Ինկլանը մի կողմից
հորդորում է հրաժարվել ողբերգությունից, մյուս կողմից իբրև
գրական ժառանգություն թողնում դրամատիկական այնպիսի
փայլուն գործեր, ինչպիսիք են «Հրեշավոր կոմեդիաները», «Կախարդվածը», «Աստվածային բառերը» և այլն1:
Գարսիա Լորկան, որն իր «Իֆիգենիայի զոհաբերումը»,
«Մարիաննա Պինեդա» և «Հասարակությունը» պիեսներով փորձել էր մոտենալ ողբերգությանը, նույնպես հայտնվում է նույն
խաչմերուկում, ինչ Վալյե - Ինկլանը. ձգտել ողբերգությանը`
միաժամանակ խուսափելով նրանից, միայն թե Լորկան համոզված էր, որ ինքն ավելի հեռուն էր գնալու, քան իր ուսուցիչը: Թե՛
Վալյե - Ինկլանը, թե՛ Գարսիա Լորկան իրենց դրամատուրգիայում գործածում են Բոդլերի և Վեռլենի սիմվոլիստական լեզուն,
որն առավել քաջածանոթ էր Լորկային, քանի որ գրողն արդեն
այն գործածել էր իր պոեզիայում, մասնավորապես` «Գնչուական ռոմանսերոյում»2: Այնուամենայնիվ, Մենենդես Պիդալը
գրում է, որ, իրականում, Լորկան ձգտում էր նորահայտ, նորաստեղծ մի լեզվի, որն իր բնույթով և նշանակությամբ համամարդկային կլիներ, այսինքն` բոլոր ազգերի և ժողովուրդների համար, և որը կնույնացներ, իրար կմոտեցներ մարդուն և բնությանը:
Լորկային, ի վերջո, հաջողվում է գտնել այդ լեզուն, որն
իրականություն է դառնում խորհրդանիշ - պատկերների ձևով.
դրանք կարող էին լինել կենդանիներ, բույսեր, մինչևիսկ մետաղական տարրեր, չորս տարերքներից ցանկացածը` հող, ջուր,
օդ, կրակ, տիեզերական կամ երկնային երևույթներ` արև, լուսին, աստղեր, առօրյա գործածական առարկաներ կամ վերացական հասկացություններ` արյուն, դանակ, գույներ և այլն:
Թատրոնի մասին Լորկայի լավագույն դատողությունները կարելի է ընթերցել «Զրույց թատրոնի մասին»3 (1935) փոքր
ծավալի ստեղծագործության մեջ, որը երբեմն նաև անվանում
են հրապարակախոսական ելույթ թատրոնի մասին, որտեղ
1

Laffranque, M., Les idées esthétiques de Federico García Lorca (París,
1967), p. 33.

2

Նույն տեղում, էջ 41:
Նույն տեղում, էջ 43:
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Լորկան ներկայանում է իբրև թատրոնի տեսաբան. «Մեզ`
պոետներիս և դրամատուրգներիս կոչումների և պարգևների
փոխարեն անհրաժեշտ են հարձակումներ ու մարտահրավերներ, որոնցում հասարակությունը մեզ` իբրև գրողի, կառաջադրի խնդիրներ. «Ի՞նչն է պատճառը, որ համարձակություն չունեք
անելու այդ», «Ինչո՞ւ մեր մեջ ուժ չեք գտնում արտահայտելու
անհատի ծով դառնությունը, որը կեղեքում է նրան», «Ինչո՞ւ չենք
հանդգնում պատմել պատերազմի դաշտում մարտնչող թշնամի
զինվորների հուսահատության մասին»: Պահանջ, պայքար, սեր,
ինքնազոհություն, ահա սրանք են, որ պիտի «թրթռան» արվեստագետի հոգում: Բոլոր թատրոնները լի են ջերմոցային վարդերի կեղծ թագադրություններով, իսկ հասարակությունը կարծես
գոհ է, քանզի երբ տեսնում է կեղծ թրթռացող սրտեր, ծափահարում է, մինչդեռ իսկական, ճշմարիտ բանաստեղծը, որին ես անվանում եմ դրամատիկական պոետ, ողբերգական պոետ, այդպիսի դրամատուրգը չպետք է մոռանա այգաբացի շաղով ցողված վարդաստանները, որտեղ տառապում և կսկիծից հառաչում են հողագործները, չպետք է մոռանա որսորդի փամփուշտից վիրավոր աղավնուն, որը հոգեվարք է ապրում խնկենիների մեջ, բայց որի հառաչանքը ոչ ոք չի լսում: Այսօր ես այստեղ
եմ ոչ թե իբրև գրող, պոետ կամ առավել ևս մարդկային կյանքի
հասարակ դիտորդ, այլ իբրև իսպանական թատրոնի մոլի երկրպագու: Թատրոնն ամենաօգտակար և ամենաարտահայտիչ
գործիքներից մեկն է, որի միջոցով կարող ես ճանաչել սեփական երկիրդ, ժողովրդիդ, թատրոնն ի վերջո երկրիդ բարձրությունը չափելու բարոմետր է: Լավ կազմակերպված և ճիշտ ներկայացված թատրոնը կարող է կենդանություն պարգևել մեռած
պատմությանը, ժողովրդին, և հակառակը` վատ թատրոնը կարող է հավերժ «թաղել» նրանց: Թատրոնը լաց ու ծիծաղի դպրոց
է, ազատ դատարան, որտեղ մարդիկ կարող են ի ցույց դնել արժեքներ, սխալ ու ճիշտ ավանդույթներ և կենդանի օրինակների
միջոցով բացատրել սրտի և մարդկային զգացմունքների, ապրումների հավերժական օրենքները: Ամեն օր լսում եմ խոսակցություններ, թե իբր թատրոնը ճգնաժամի մեջ է: Միշտ էլ մտածել եմ, որ ճգնաժամի պատճառները չեն կարող բացահայտ լինել, որովհետև իրականում դրանք պետք է փնտրել ավելի խոր115

քում: Քանի դեռ դերասաններն ու դրամատուրգները գտնվում
են առևտրական գործակալությունների և ընկերությունների հովանու ներքո, այսինքն` քանի դեռ կախված են նրանցից, որովհետև պետությունը չի հոգում նրանց կարիքները, թատրոնը
խորտակվելու է, գնալու է կործանման: Թատրոնը պետք է անկախ լինի բոլորից և ամեն ինչից, հանդիսատեսը երբեք չպետք է
թելադրի թատրոնին (սրանով հավանաբար Լորկան քննադատում էր Լոպե դե Վեգային հանդիսատեսի ճաշակին տուրք տալու և նրանց դուր գալու ցանկության համար) այդ թատրոնն է,
որ պետք է թելադրի իր կանոնները: Հետևաբար դերասաններն
արյան գնով պետք է պայքարեն իրենց իրավունքների և լավ
թատրոնի համար: Թատրոնը նման է դպրոցի, այն աշակերտներին, որոնք սիրում են խիստ, պահանջկոտ, բայց և բարեխիղճ
ուսուցիչներին, փոխարենը «սուր մեխերի» վրա են նստեցնում
կիսագրագետներին, որոնք ոչ իրենք են սովորում, ոչ էլ ուրիշներին են սովորեցնում: Այնուամենայնիվ, ես խորապես համոզված եմ, որ հասարակությանը կարելի է և հնարավոր է սովորեցնել: Արվեստը պետք է վեր լինի ամեն ինչից, ազնվագույն
արվեստը պետք է իսպառ բացառի առևտուր բառն ու հասկացությունն իր ամբողջ նշանակությամբ»1:
Լորկայի թատերական գործունեությունը պետք է ընկալել իբրև գրականության վերածնունդ, որը պետք է մարդուն
հաշտեցնի մարդու հետ, ինչպես բանաստեղծին` իր ժամանակի
հետ: Այդ հաշտեցմանը, ըստ Լորկայի, հնարավոր է, եթե միախառնենք օրինակ` բանաստեղծությունը և դրաման, որտեղ ոչ
բանաստեղծը կզգա սեփական մենությունը, ոչ էլ դրամատուրգը:
Վերը նշվածի մասին Լորկան գրում է. «Պետք է վերադառնալ ողբերգությանը, որովհետև ժամանակն ինքը կստեղծի կատակերգություններ և ֆարսեր, իսկ այդ ընթացքում ես ողբերգություններ կնվիրեմ թատրոնին: Պետք է մինչև գոտկատեղդ
խարույկի մեջ մտնես, որպեսզի դրանով օգնես մյուսներին գտ-

1

Allen Rubert C. “The symbolic Wold of Federico Garcia Lorca”: University
of New Mexico Press”, 1971.
116

նել իրենց փնտրած մարգարիտները, այսինքն` պետք է ինքդ նեղություն կրես, որպեսզի ուրիշին լավություն անես»1:
Լորկայի թատրոնը կապված չէ որևէ կոնկրետ գաղափարախոսության հետ, որովհետև նա մարդուն փնտրում է թե՛ իր
նախնյաց արմատներում, թե՛ քաղաքական պայքարում: Գրողը
բացասաբար է վերաբերվում հին և սխալ ավանդույթներին,
որովհետև համոզված է, որ դրանք խարխլում են անհատի էությունը, խանգարում նրա զարգացմանը: Այստեղ է, որ անձի անհատականության, ազատության, արժանապատվության և ինքնահաստատման ձգտումը հակադրվում է հանրության կարծրացած կաղապարներին: Լորկայի անհատական տեսակը մեծապես ազդել է նրա ստեղծագործությունների վրա, չնայած դա
չի նշանակում, որ նրա ստեղծագործություններն ինքնակենսագրական են, հակառակը, հատկապես` Լորկա - դրամատուրգի թատրոնի մասին խոսելիս պետք է մոռանալ նրա անձնական
կյանքի բոլոր մանրամասները, որովհետև դրանք տեղ չեն գտել
պիեսներում, փոխարենը ամենուր կարելի է նկատել Լորկա մտածողին, բանաստեղծին, դրամատուրգին, իրերը և երևույթները զգալու և վերարտադրելու լորկյան ուրույն մտածողությունը2:
Բանաստեղծական իր աշխարհը Լորկան կապակցում է
ստեղծագործելու ունակության հետ, որը համադրվում է բնության կողմից արվեստագետին տրված ունակությունների հետ,
որոնցով գրողն ունակ է ընկալելու, արտահայտելու և համադրելու բանաստեղծական այն արձագանքները, որոնք լսելի են
միայն բանաստեղծ - մարդուն, որն ամենակատարյալն է բոլոր
կենդանի արարածների մեջ3. «Ես երբեք չեմ կարևորում բառերի
առատությունը ներկայացման մեջ, ստեղծված մթնոլորտն այնքան տպավորիչ պիտի լինի, որ հանդիսատեսն այն լսի և հասկանա` առանց բառերի և ավելորդ մեկնաբանությունների: Եթե
գոնե մի պահ բացակայում է դրամատուրգը, ապա գոնե բանաս1

2

3

Antonio Ramos Espejo “El teatro español y Federico García Lorca”, 1988,
Granada, p. 15-45.
Titos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”,
1975, Granada, p. 31-32.
Նույն տեղում, էջ 121:

117

տեղծը պետք է փրկի ներկայացումը: Թատրոնը պետք է հիմնված լինի զգացմունքայնության և պոեզիայի վրա, որոնք փոխանցվում են բառերի, գործողության և ժեստերի միջոցով: Իմ
թատրոնը մթին է, բայց և լուսավոր, այն նաև անսահման մանկական է1», – գրում է Լորկան:
Եթե փորձենք վերլուծել պոետ - դրամատուրգի խոսքերը, ապա կարելի է եզրակացնել, որ «մթին» ասելով, գրողը հավանաբար նկատի ուներ այն, որ իր դրամաներում ակնհայտ
կամ բացահայտ ոչինչ չկա, և ուրեմն` միայն ուշիմ և խորաթափանց ընթերցողը կարող է կռահել և հասկանալ դրանց խորքային էությունը, որովհետև Լորկայի խոսքը չի առանձնանում
իր պարզությամբ և դյուրին բովանդակությամբ2: Խորխե Գիլյենը
գրում է. «Լորկայի «հմայքի» գաղտնիքն այն է, որ նա երբեք չի
կորցրել երեխաներին հատուկ մանկական երևակայությունը,
իր բանաստեղծական ինտուիցիան, ահա այդտեղից է ծնունդ
առել նրա խորը մարդկային պոեզիան և միևնույն ժամանակ
այն աշխարհայացքը, որը երբեմն մանկական հեքիաթներ է հիշեցնում: Բայց նաև կարելի էր տեսնել վշտացած և անսահման
տխուր Ֆեդերիկոյին, որը շռնդալից հաջողություններից հետո
մեկուսանում էր որևէ անկյունում և չափազանց մտերմիկ
զրույցներում խոսում էր մահվան և իրեն մտատանջություն
պատճառող այլ բաների մասին: Ֆեդերիկոն ուրախ սիրտ ուներ,
տիեզերական ուրախություն կար նրա ներսում, բայց դա կապ
չուներ նրա խորքային էության հետ, որը հակառակի պես անսահման տխուր էր: Լորկան սարսափում էր արյունից, «տեսնել
չեմ ուզում», նրա համակվածությունը սև գույնի հանդեպ,
առասպելների հանդեպ ունեցած կիրքը, նրա երբեք չննջող լեզվի կառուցվածքը, առասպելական սիմվոլիկան, այդ ամենն այնքան ազդեցիկ էր»3:

1

Martínez Nadal R. “Federico García Lorca habla sobre el teatro”, 1974,
London, p. 55-95.

2

Նույն տեղում, էջ 131:

3

“Morir y matar amando: Maleficio de la Mariposa”, Emilio Peral Vega.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista Arbor CLXXVII,
699-700 (marzo-abril de 2004), p. 691-702.
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Լորկայի դրամատուրգիայի մասին մտորելիս Մենենդես
Պիդալը գրում է. «Չնայած Լորկան գրել է հին ավանդույթներով
և կենցաղավարություն վարող մարդկանց մասին, այնուամենայնիվ, նա ժամանակակից դրամատուրգ է, որովհետև
մինչևիսկ ամենահին ստեղծագործությունը Լորկայի գրչի տակ
վերաստեղծվել է, հարստացել և վերածվել ապագայի ստեղծագործության: Սա է հենց ժամանակային երկխոսությունը, որը
Լորկային պահել և շարունակում է զերծ պահել «բանահյուսական դրամատուրգի» պիտակից: Ժամանակային այդ երկակիությունը մի կողմից ի ցույց է դնում հին ավանդույթներն ու բարքերը, մյուս կողմից` ժամանակակից մարդկանց առօրյան ու նոր
մտածողությունը»1:
Իսկական, ճշմարիտ ողբերգությունը լավագույնս ներկայացնելու համար Լորկան դիմում է անտիկ աշխարհին, ուրիշ
էլ ի՞նչ ձևով կարելի է ցույց տալ սեփական և այլոց ճակատագրի
ողբերգությունը, եթե չհետևել հույն ողբերգակների հերոսների
կյանքի ընթացքին: Լորկան կառուցում է իր պիեսները` հիմք
ընդունելով հունական ողբերգությունը` հանդիսատեսին նախապատրաստելով աստիճանաբար զարգացող կոնֆլիկտի
տրամաբանական ընթացքին, որը վերջում պետք է պայթի` կործանելով ամեն բան ու բոլորին:
Ինչպես անտիկ ողբերգության, այնպես էլ լորկյան պիեսներում չկան երկրորդական կերպարներ, գործողություններ,
որովհետև ամեն բան կենտրոնացված է գլխավոր հերոսի, նրա
ողբերգական ճակատագրի շուրջ2:
Լորկյան թատրոնի անբաժանելի մասն է դառնում հունական թատրոնի երգչախումբը, որը պետք է հայտնի գալիք ողբերգության մասին: Պիեսի պոետիկական լեզուն և սիմվոլները
բացահայտում են նրանում ամփոփվող դրաման, որն ի սկզբա-

1

2

García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza,
p. 19-20.
Gibson, Ian: “Federico García Lorca”, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p.
15-55.
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նե ստվերի պես թափառում է ստեղծագործության մեջ, իսկ վերջում փոթորկի պես իր մեջ է առնում գլխավոր հերոսներին1:
Լորկայի համար թատրոնի նորարարությունը մեծ մասամբ կապված է պլաստիկայի հետ, իսկ ներկայացման մեծ մասը կախված է նրա ռիթմից, գույնից, գեղարվեստական ձևավորումից, նկարչությունից, որոնք լրացնում, մի տեսակ ամբողջական են դարձնում ներկայացումը2:
Լեզուն, խոսվածքը նույնպես կարևոր դեր են խաղում
Լորկայի թատրոնում: Կոնկրետ պահերի կարելի է ականատեսը դառնալ առօրյա - խոսակցական ոճի, իսկ հետո պատկերը
կտրուկ փոխվում է` վերածվելով սիմվոլների և մետաֆորների.
«Ու չտեսնել ավելին, քան քո աչքերը: Ու որ ինձ այնպես ամուր
գրկես, որ եթե նույնիսկ մեռած մայրս էլ ձայն տա, չկարողանա
պոկել ինձ քեզնից»3:
Ըստ Լորկայի` թատրոնը պոեզիա է, որը դուրս է հառնում գրքից և մարդկային բնույթ ստանում, ահա թե ինչու տևական, մնայուն է պոետների ստեղծած թատրոնը, իհարկե ոչ թե
քնարերգու - պոետների, այլ դրամատուրգ - պոետների ստեղծած թատրոնը,որովհետև իսպանացի հանդիսատեսն արդեն
վաղուց սովոր է պոետիկական թատրոնին և չափածո պիեսներին: Լորկան, հետևելով Լոպե դե Վեգայի դրամատուրգիական
օրենքներին, հրաժարվում է արիստոտելյան եռամիասնության
օրենքից, որովհետև թատրոնում բոլորը և ամեն ինչ պետք է
ազատ լինի. թե՛ հանդիսատեսը, թե՛ պիեսի հեղինակը, թե՛ բեմադրողը, թե՛ դերասանը: Իսկ 16-17 դարերի իսպանական
թատրոնի «հնարամիտ ծառայի» կերպարը, որը գերազանցում է
իր տիրոջը խելքով և մտքով, լորկյան պիեսներում այլևս տեղ
չունի4:

Lope de Vega, “Comedias”, edición de PROLOPE (UAB), Partes XI – XIII,
varios coordinadores y editories, Madrid, Gredos (2012 – 2014), p. 45-49.
2
Lope de Vega, “Comedias”, edición de PROLOPE (UAB), Partes XI – XIII,
varios coordinadores y editories, Madrid, Gredos (2012 – 2014), p. 68:
3
“Morir y matar amando: Maleficio de la Mariposa”, Emilio Peral Vega.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista Arbor CLXXVII,
699-700 (marzo-abril de 2004), p. 691-702.
1

4
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Թե՛ հունական, թե՛ Լոպե դե Վեգայի, թե՛ Լորկայի թատրոնի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը երաժշտությունն1 է:
Ընդունված է համարել, որ անտիկ աշխարհում ողբերգությունը
ծնվել է ողբերգական խոռից, իսկ խոռի ծագումն անմիջականորեն կապվում է կրոնական ծիսակարգի, ավելի ճիշտ` աստվածների պաշտամունքի ծեսի հետ: Լորկան, հետևելով հույներին,
իր պիեսներում ստեղծում է հունական երգչախմբի յուրօրինակ
մի տեսակ, որը շեշտադրում, ընդգծում է սյուժեի ամենանշանակալի, հատկապես` ողբերգական պահերը, որի բազում օրինակներ կարելի է տեսնել օրինակ` «Արյունոտ հարսանիքում»2:
Վերը նշված պիեսի երկրորդ արարում երգչախմբի ելույթը հնչում է ռիթմով, որը Լորկան այնքան շատ է կարևորում իսպանական թատրոնում: Երրորդ գործողության մեջ երգչախմբին փոխարինելու են գալիս փայտահատները, որոնց ներկայությունը հուշում է սիրահարների փախուստի և հետագա գործողությունների մասին: Հեռվից լսվում է ջութակների աղեկտուր
ելևէջները, որոնք ողբերգական ավարտ են կանխագուշակում
սիրահարների համար` առավել դրամատիկ դարձնելով բեմադրվող պիեսը, որն ավարտվում է երգչախմբի ելույթով` արձակելով ափսոսանքի և հառաչանքի ճիչեր3:
Գրականագետ Խոսե Մոնլեոնը Լորկայի ստեղծագործությունների մեջ առանձնացնում է սիրո և ազատության փոխհարաբերությունը, քանի որ երկու սիրող սրտերի ողբերգությունը
ծնվում է անարդարությունից, «գրված և չգրված» օրենքներից:
Լորկայի համար սերն անբաժան է մահից, փախուստ չկա դրանից, քանի որ իրար համար պատրաստ են մեռնել միայն իսկական սիրողները4:
«Կատարյալ երկ ստեղծելու համար արվեստագետը
պետք է ականջալուր լինի իր ներաշխարհում ապրող երեք հզոր
1

2

3
4

Referido en: Andrés Soria Ortega, “Una fiesta íntima de arte moderno en la
Granada de los años veinte”, en Lecciones sobre Federico García Lorca
(Edición de Andrés Soria Olmedo), Granada, 1986, pp. 149-178, 160-161,
168-169.
Bodas de sangre de Juan José Castro (1952), Wolfgang Fortner Sándor
Szokolay (1957), (1964), Nicola LeFanu (1992). P. 12-55.
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ձայներին` մահվան ձայնին իր բոլոր կանխագուշակումներով,
սիրո և արվեստի ձայնին» - գրում է Գարսիա Լորկան1:
Լորկայի պիեսները պարզապես հնարավոր չէ պատկերացնել առանց ծեսերի և ռիտուալների, որոնք նույնպես անտիկ
աշխարհի անբաժանելի մասն են: «Յերմայի» վերջին գործողության երրորդ տեսարանում Լորկան ակնարկում է, որ ծեսերն ու
հավատալիքները, առավել ևս ժողովրդական ավանդազրույցներն ու իմաստությունը, երբեք չեն սխալվում, օրինակ` երբ
ասում են, թե կինը, որն ուզում է մայրանալ, պետք է բոկոտն
քայլի հողի վրայով: Ինչպես Էվրիպիդեսի «Բաքոսուհիներում»,
որտեղ կանայք և տղամարդիկ ի փառս պտղաբերության մասնակցում են ուխտագնացությունների, այնպես էլ Լորկայի «Յերմայում» կանայք բոկոտն քայլում են այգիներում` ոտքի տակ
տրորելով տաքացած հողը:
Հույն ողբերգակների շարքում Լորկան առանձնացնում է
Էվրիպիդեսին, որի ստեղծած գրականությունից վերցնում է
կնոջ հոգեբանության, ինչպես նաև հասարակության մեջ նրա
սոցիալական դիրքի ուսումնասիրության և այն թատրոնում
ներկայացնելու գիծը: Լորկան կնոջ հոգին դիտարկում է իբրև
ուսումնասիրության չափազանց կարևոր կենտրոն, մեծ խնդիր
կամ պրոբլեմ, որը պետք է խորագույնս ուսումնասիրել, որովհետև կինը, որը զոհում է իրեն հանուն հասարակական և սոցիալական պահանջների, ստիպված է լինում իր մեջ կոտրել սեփական անհատականությունը, ձգտումները, որովհետև այրապաշտական հասարակության մեջ, ինչպիսին Իսպանիան է (ինչու չէ նաև Հայաստանը) կնոջ իրավունքները ոտնահարվում են
ոչ միայն դրսում, այլև սեփական տանը2:
Եվ ուրեմն` Լորկայի դրամատուրգիայի հիմնական թեմաներից մեկը իսպանացի կնոջ սոցիալ - հոգեբանական
ուսումնասիրությունն է, նրա տեղի և դերի անազնիվ բաշխումը,
որովհետև հասարակությունը միշտ էլ անարդար է եղել կնոջ
նկատմամբ: Լորկայի դրամաներում հենց կանայք են, որ ամենաշատն են ենթարկվում հասարակական կարծիքի անողոք քն1
2

Gibson, Ian: “Federico García Lorca”, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p. 42.
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նադատությանը և ճնշմանը, նույն դրամաները գրվում են կանացի տեսանկյունից, որի գագաթնակետն է համարվում «Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսը, որտեղ Պեպե Էլ Ռոմանոն նույնիսկ չի էլ հայտնվում բեմահարթակին: Տղամարդը լոկ ստվեր է,
կնոջ երևակայությամբ մեծարված կերպար, բայց երբ այդ իդեալականացված կերպարը «միս ու արյուն է ստանում», մարմնավորվում, ապա շատ հաճախ կնոջ մեջ հիասթափություն է առաջացնում:
Լորկայի պիեսների կանայք հերոսական կերպարներ են,
որոնք «ցավալի» իրականության և նույնքան ցավալի իրողությունների կրողն են: Միայնակ կնոջ անձնական դրամա, սեռական անբավարարություն, հուսահատություն, մենություն, իրավունքների ոտնահարում, անարդարություն, սրանք ապրումներ
են, որոնք ուղեկցում են լորկյան հերոսուհիներին: Այնուամենայնիվ, կինը որքան էլ բարդ լինի, միևնույն է, այդ խելացի, արժանավոր և խիզախ էակը տարիներ շարունակ եղել և մնում է
իր տան, օջախի պահապանը: Լորկայի հերոսուհիները ճաշակում են կյանքի դառնությունները, նրանք հուսահատ, հիասթափված կանայք են` առանց ամուսինների, առանց երեխաների և մինչևիսկ հույսի, նրանք իրենց ձեռքն են վերցնում որոշումներ կայացնելու և դրանք իրագործելու ծանր պատասխանատվությունը, որովհետև գիտակցում են, որ տղամարդն ի զորու չէ անել դա իրենց փոխարեն: Հունական ողբերգությունների
կանայք անչափ սիրելի են Լորկայի համար, որոնց ավելի ուշ
հանդիպում ենք իսպանական թատրոնում` Հարսնացու, Մայր,
Յերմա, Բերնարդա Ալբա, Ադելլա, որոնք գալիս են փոխարինելու անտիկ աշխարհի ուժեղ և վրիժառու կանանց` Անդրոմաքեին, Ֆեդրային, Մեդեային, Իֆիգենիային1:
Էվրիպիդեսից Լորկան վերցնում է մարդուն իբրև անհատ
ուսումնասիրելու, նրա թերություններն ու «մութ» կողմերը քննելու գիծը: Գրողը նկատում է, որ իրավացի էր Արիստոֆանեսը,
երբ ասում էր, որ Էվրիպիդեսի ողբերգություններն արծարծում
են հելլենական ավանդության մեջ առկա տաբու թեմաներ`
1

Castagnino, R. H.: Teatro. “Teorías sobre el arte dramático” (I), Buenos
Aires, Centro Editor de América Latina, (1969), p. 48-49.
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ամուսնական կոնֆլիկտներ, համասեռամոլությանը վերաբերող
խնդիրներ, կանացի կոնֆլիկտներ, անհնազանդություն և այլն:
Էվրիպիդեսի համար մարդը պրոբլեմատիկ էակ է, որը
նաև բնության մեծագույն առեղծվածն է: Այդ է պատճառը, որ նրա
հերոսներն այդքան տարբերվում, հեռանում են օրինակ Սոֆոկլեսի և Էսքիլոսի հերոսներից, որոնք հոգեպես և հոգեբանորեն
հավասարակշված, կայուն անձինք են: Էվրիպիդեսի և Լորկայի
պիեսներում նկատվում է հոռետեսություն, որը կապված է
նրանց անձնական ապրումների հետ:
Երկու գրողներն էլ համոզված են, որ հոռետեսության
հիմքում էքզիստենցիան է, որը մարդու սկիզբն է և նրա վերջը,
նրա գոյությունն ու դատապարտումը, մարդը խեղդվում է սեփական գոյության մեջ, նա կանխատեսում, կանխազգում է սեփական ողբերգությունը, որն անխուսափելի է հատկապես այն դեպքում, երբ մարդը հայտնվում է «լուսանցքից այն կողմ», երբ նայում է շուրջը և նկատում, թե ինքը որքան տարբեր է մյուսներից և
դրանով իսկ որքան միայնակ1:
Լորկայի պիեսներում սերն առավել քան մարմնական է,
պլատոնական սերը Լորկայի և նրա հերոսների համար չէ,
որովհետև սիրո ամենամեծ նվաճումը մարմնական մերձեցումն
է, սիրահարների մարմինների միությունը, որն ընկալվում է
իբրև սակրալ մի բան, որը միացնում է տղամարդուն և կնոջը և
ոչ միայն նրանց:
Լորկայի եռագրության մեջ («Յերմա», «Արյունոտ հարսանիք», «Բերնարդա Ալբայի տունը») ողբերգությունը տեղի է ունենում մարդկային ատելությունների և ճակատագրի քմահաճ և
առեղծվածային ընտրության պատճառով: Ինչպես հոմերոսյան
մարտիկները, լորկյան հերոսները նույնպես ոչ հասկանում, ոչ էլ
կարողանում են կառավարել սեփական գործողությունները,
որովհետև դրանք նախասահմանված են ճակատագրով: Դրանք
գիտակցվում են իբրև կույր, անհասկանալի ուժի ազդեցությամբ

1

Maurer, Christopher. “Biografía. Una vida breve“. Fundación Federico
García Lorca. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2015.
Consultado el 10 de septiembre de 2011, p. 11-32.
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առաջ եկած իրադարձություններ, որոնց մարդն անկարող է ընդդիմանալ, որովհետև այդպես որոշված է ճակատագրով1:
Հույն ողբերգակները գրում էին, թե մեզ ղեկավարող
ուժերը, որոնք առավել հաճախ կործանում են մեր կյանքը, գտնվում են բանականության և արդարության սահմաններից անդին: Ինչպես հունական, այնպես էլ իսպանական թատրոնում,
Լորկայի հերոսները գնում են դեպի ողբերգությունը` երբեմն
գիտակցելով երբեմն էլ չգիտակցելով դրա աղետալի հետևանքները: Գրողը կարծում է, որ միակ բանը, որ գիտակցում են իր
հերոսները, սերն է, դժբախտություն գուժող սերը: Սակայն սիրողի համար սիրային ողբերգությունը հաղթանակ է կյանքի և
ճակատագրի դեմ2:
Անտիկ թատրոնում ողբերգությունն առավել հաճախ
բխում է այն մեծ ճշմարտություններից, որոնց հերոսները տեղեկանում են այս կամ այն պահին, ընդ որում ցանկացած ողբերգություն ուղեկցվում է այդ կործանումը գուժող ուժի ներկայությամբ: Եթե հունական աշխարհում դրա վկաներն առավել հաճախ հենց աստվածներն են, ապա Լորկայի հերոսների` Հարսնացուի և Լեոնարդոյի ողբերգությունը, օրինակ, կանխատեսում
է Լուսինը, որը խորհրդանշում է հանդիպում մահվան հետ:
Լորկյան «գեղջկական» եռագրության ողբերգական հերոսները և՛ կանայք են, և՛ տղամարդիկ, որոնք, ձգտելով փախչել
սեփական ճակատագրից և ձգտելով ազատության, ճակատագրի կամ կույր բախտի կամոք իրենք իրենց տանում են ողբերգական մահվան, որը դառնում է նրանց ազատության գինը3:
«Արյունոտ հարսանիքում» սիրահարներն ըմբոստանում են
կյանքի և իրականության դեմ, փախչում են իրենց հերոսական
արարքով պաշտպանելու համար իրենց սերը, սակայն կործանվում են, որովհետև այդպես նախասահմանված է ողբերգական
ճակատագրով: Մայրությունը կարող էր թևեր տալ, ապրեցնել
Maurer, Christopher. “Biografía. Una vida breve“. Fundación Federico García
Lorca. Archivado desde el original el 27 de noviembre de 2015. Consultado
el10 de septiembre de 2011, p. 19-23:
2
Díaz-Plaja, Guillermo (1955). Federico García Lorca. Colección Austral.
Buenos Aires, Argentina: Espasa-Calpe, p. 44-49.
3
Նույն տեղում, էջ 22:
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Յերմային, սակայն մահը կրկին գործի է դնում իր զենքերը, վերահաս ողբերգությունը դառնում է անխուսափելի: Ադելլան,
այդ ըմբոստ և վճռական աղջիկը հանդգնում է մարտահրավեր
նետել հասարակությանը, սակայն այդ համարձակությունը
պետք է պատժվեր, որի դատապարտումն էլ դառնում է մահը,
որովհետև ըմբոստությունը, իրականության դեմ ապստամբելը
և արգելված սիրուն ձգտելը առաջ են բերում աստվածների զայրույթը1:
Հունական ողբերգությունների հիմքում աստվածների
վրեժխնդրությունն է. եթե մարդը որոշել է պայքարել իրեն տրված ճակատագրի դեմ, ապա նա պիտի պատժվի դրա համար,
որովհետև ոչ ոք ի զորու չէ և իրավունք չունի ըմբոստանալու
դրա դեմ: Սոֆոկլեսի «Էդիպ արքայում» աստվածների կողմից
նախասահմանված ողբերգությունից խուսափելու համար (ըստ
որի Էդիպը պիտի սպանի հորը և ամուսնանա սեփական մոր
հետ) արքան փախչում է, այնուամենայնիվ, տեղի է ունենում
հանդիպումը և առանց իրար ճանաչելու, Էդիպը սպանում է հորը, իսկ ավելի ուշ ամուսնանում մոր հետ: Ողբերգությունը
սրանով չի ավարտվում: Անգութ աստվածները դուրս են գալիս
Լայոսի ամբողջ ցեղի դեմ: Կինն ինքնասպան է լինում, իսկ արդեն ծեր և կույր Էդիպը դստեր` Անտիգոնեի ուղեկցությամբ
լքում է հայրենի տարածքները2:
Լորկայի պիեսներում հունական աշխարհի ողբերգական ճակատագիրը վերածվում է ճակատագրապաշտության`
դառնալով իսպանական աշխարհի ողբերգությունների անբաժանելի տարրը, առանց որի ողբերգություն չես գրի: Լորկայի և
անտիկ աշխարհի գրականության հիմքում միայն ողբերգությունը չէ, որ միավորում է այդ երկու աշխարհները, այլև անկեղծությունը, հունական թատրոնի գեղեցկությունն ու ճշմարտությունը: Գեղեցկության հանդեպ զգայուն հույները բացահայտում են
լիովին պոետիկական մի աշխարհ, որը լի է երաժշտականությամբ, նախերգանքներով, երգչախմբային ռիթմով, դերասան-

“Rimas humanas y otros versos”, ed. lit. Antonio Carreño, Barcelona, Crítica,
1998, p. 12-19.
2
Sofócles. “Edipo Rey“, Biblioteca Universal, 1992, p. 3-28.
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ների երկխոսություններով, բեմական հանդերձանքի ճոխությամբ:
Պոեզիան անտիկ աշխարհի լեզվի մեջ է, որի միջոցով
բացահայտվում է այդ աշխարհի հոռետեսական, ստվերոտ կողմերը, նույնպիսի լեզվով է խոսում նաև Լորկան: Եթե թատրոնը
պետք է արտացոլի իրական կյանքը, իսկ այդ կյանքի մեջ «թրթռում» է պոեզիան հետևաբար «Այդ պոեզիան է, որ քայլում է փողոցներով, շարժվում պողոտաներով և անցնում մեր կողքով»1,գրում է Լորկան: Լորկան չի պատկերացնում և չի ընկալում
թատրոնն առանց պոեզիայի, մետաֆորների, պատկերների
հարստության, սիմվոլների, երաժշտականության և ռիթմի:
Բոլոր դարաշրջաններում եղել են գրողներ, որոնք ամպագոռգոռ բառերով, հանդիսավոր ֆրազներով ընդգծել են
դրամատիկական ստեղծագործությունները, մինչդեռ նրանց
կողքին եղել են նաև այնպիսիք, որոնք նախընտրել են կարճ և
հասարակ, սակայն ասելիքի մեջ խորը երկխոսությունները,
ավելին` խոսքի փոխարեն նախընտրել են պատկերը, սիմվոլը,
որոնք կարող է ավելին ասել, քան պարզապես խոսքը: Լորկան
հենց այդպիսի գրողներից է, որը, բարձր գնահատելով «պատկերային խոսքը», գովեստի խոսքեր է ասել Էսքիլեսի և նրա պիեսներում գործածվող պոետիկական լեզվի մասին2:

1

Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145.

2

Նույն տեղում, էջ 146:
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ԳԼՈՒԽ 7. ԼՈՐԿԱՅԻ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅԻ ԺԱՆՐԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Լորկայի դրամատուրգիան կարելի է դասակարգել ժանրային չորս խմբի1`
1.
2.
3.
4.

ֆարսեր
կատակերգություններ
ողբերգություններ
դրամաներ:

Իսկ ժանրային բաժանումը հետևյալն է`
«Փոքր թատրոն», որը սկսվում է քիչ հայտնի «Թիթեռի
չար կախարդանքը» (El maleficio de la Mariposa) պիեսով, որտեղ
Լորկան բացառում է իրերի և երևույթների իդեալական կողմը և
մխրճվում է ֆարսի աշխարհ, որն առավել մոտ է տիկնիկային
թատրոնին: Դեռ վաղ տարիքից Լորկային գրավում են պարզ,
միամտության հասնող ներկայացումները, որոնցով կարելի է
մոտենալ փոքրահասակ հանդիսատեսին: Ֆարսերի շարքում
հարկ է առանձնացնել երկու խումբ:
Առաջին խմբին պատկանում են առավել էլեմենտար,
հասարակ ֆարսերը` «Կաչիպոռայի տիկնիկները» (Los títeres de

Cachiporra), «Դոն Քրիստոբալի տրագիկոմեդիան» (La
tragicomedia de Don Cristobal), իսկ ահա երկրորդ խումբը համալրում են մեծահասակների համար նախատեսված` «Դոն
Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում», (El Amor de
Don Perlimplin con Belisa en su jardín), «Զարմանահրաշ կոշկակարուհին», (La Zapatera Prodigiosa) պիեսները:
«Թիթեռի չար կախարդանքը» պիեսը բեմադրվել է 1920
թվականին իսպանացի հայտնի բեմադրիչ Գրեգորիո Մարտինես Սիրենայի կողմից: Ասում են` Լորկան չի հավանել բեմադրությունը` այն համարելով չափազանց դաժան, ագրեսիվ և չաTitos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975,
Granada, p. 35-38.
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փազանցրած: Լորկայի գրեթե բոլոր պիեսների պրեմիերաները
տապալվել են, իսկ հաջողությունը եկել է դժվարին պայքարներից հետո:
«Թիթեռի չար կախարդանքը» պիեսը ձախողվում է, քանի
որ իսպանական հասարակությունը վաղուց ի վեր սովոր էր
պոետիկական թատրոնին հատուկ երկխոսություններից բաղկացած ներկայացումներին և բնականաբար չի ընդունում չափածո գրված մի պիես, որի գլխավոր հերոսները խավարասեր
միջատներ են: Այնուամենայնիվ, սյուրռեալիստական բնույթի
այս պիեսը գրականագետները համարում են Լորկայի լավագույն և ամենագեղեցիկ ֆարսերից մեկը, որտեղ գրողը նախազգուշացնում է մարդկանց ոչ մի դեպքում խոտերի մեջ գիրք
չթողնել, որովհետև մի անգամ էլ այդպես եղավ, երբ միջատների
խաղաղ կյանքը վրդովվեց մի գրքի պատճառով, երբ նրանցից
մեկը ցանկացավ դրա միջոցով սիրո մասին իմանալ ավելին,
քան գիտեր1: Լորկան վստահեցնում է, որ բույսերը և կենդանիները սերն ավելի լավ են զգում, քան մարդիկ, որովհետև մարդը
որքան շատ է տարվում քաղաքակրթության մոլուցքով, այնքան
շատ է հեռանում մայր բնությունից, իսկ միջատներն ավելի մոտ
են բնությանը, հողին, արևին հետևաբար պետք է «հաշվի նստել» նրանց հետ, որոնք, չնայած միջատ են, այնուամենայնիվ,
«մանր չեն»: Մարդկանց նման միջատները նույնպես թախծում
են, հառաչում, անպատասխան սիրուց բանաստեղծ դառնում:
Երիտասարդ միջատները տխուր են, որովհետև լինել երիտասարդ` նշանակում է թախծոտ և տխուր լինել, որովհետև երիտասարդի մեջ սիրտն է խոսում, ոչ թե գիտակցությունը: Հարևան միջատները հայտնում են, որ վիրավոր թևով սպիտակ թիթեռ են գտել, որը ցած է ընկել կիպարիսի ծառից: Երիտասարդ
միջատը բուժում է թիթեռի վերքը, այդ ընթացքում սիրահարվում է նրա ճերմակ - ճերմակ թևերին, բայց ցավոք թիթեռը չի
հասկանում նրա զգացմունքներն ու տառապանքը, որովհետև
երբեք չի սիրել, չգիտի` ինչպես սիրել: Տղան նրան անվանում է

1

Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145.
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չար թիթեռ, որ եկավ, խռովեց իր անդորրն ու գնաց. «Ճերմակ էր
հագած, բայց հոգին սև էր»1:
Հաջորդիվ հիշատակվում են նաև սիրային թեմաներով
գրված պիեսները, որոնցում Լորկան արծարծում է իր ստեղծագործության թեմաներից մեկը` սիրային հիասթափությունը,
չնայած սրանցում դեռ նկատելի չեն ողբերգական այն տարրերը, որոնց ականատեսն ենք լինելու ավելի ուշ: Այս շրջանում
գրվում են «Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում» (1933) և «Զարմանահրաշ կոշկակարուհին» (1926), պիեսները, որոնք ունեն թեմատիկ նմանություններ և հիմնականում
ֆարսի և ողբերգության միախառնում են2 :
«Զարմանահրաշ կոշկակարուհին» պիեսի վրա Լորկան
սկսել է աշխատել 1926 թվականից, որն իր ամբողջ շուքով բեմադրվել է Արգենտինայում, մի ներկայացում, որն ուղեկցվում է
երգերով, երաժշտությամբ և պարով3:
Իսպանացի գրաքննադատ Տիտոս Մարտինեսը գրում է.
«Հեղինակը շատ է խոսում այս ստեղծագործության սյուժեի ողբերգական կողմի մասին: Գլխավոր հերոսուհին այլևս չի կարողանում շարունակել իր ամուսնական կյանքն իրենից տարիքով
մեծ տղամարդու հետ, նա ըմբոստանում է իրականության դեմ,
չի հասնում կանացի կատարելության, որովհետև ամուսնու
տհաճ ներկայությունը ոչնչացնում է այն իդեալական կերպարը,
որը նա կերտում է իր ներսում ամուսնու բացակայության ժամանակ: Վերջինս դադարում է անրջել մինչև այն պահը, երբ
կնոջը լքած ամուսինը հայտնվում է տիկնիկ խաղացնողի հանդերձանքով, հրապուրում է նրան սիրային ռոմանսներով, իսկ
ավելի ուշ սիրելի կնոջը պաշտպանում է հարևանների և ընդհանրապես հասարակության բամբասանքներից և քննադատություններից»4:
1

2
3

4

Federico García Lorca “El Maleficio de la Mariposa”, 1972, Madrid, p. 5361.
Նույն տեղում, էջ 21-26.
Federico García Lorca “La Zapatera Prodigiosa”, 1937, Nueva Edición,
Málaga, p. 76.
“La zapatera prodigiosa” (1949), del compositor argentino Juan José
Castro (1895–1968), estrenada en Montevideo, 1932, p. 3-15.
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«Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում»
պիեսը մի ծերուկի ողբերգության մասին է, որը հարևանուհու
խորհրդով ամուսնանում է Բելիսա անունով երիտասարդ աղջկա հետ: Աղջիկն ամուսնանում է ծերուկի հետ` հետևելով մոր
հորդորներին, որը գիտի, որ Պերլիմպլինը շատ հողատարածքներ ունի, և ուրեմն` իսկական հարուստ փեսացու է իր դստեր
համար: Աղջիկը ոչ միայն չի սիրում դոն Պերլիմպլինին, այլև
ամուսնական առաջին գիշերը նրան դավաճանում է հինգ տարբեր տղամարդկանց հետ, որոնք խորհրդանշում են երկրագնդի
մայրցամաքները` Ամերիկա, Ավստրալիա, Եվրոպա, Աֆրիկա,
Ասիա1:
Ի տարբերություն Լորկայի մյուս պիեսների` այստեղ զոհ
է դառնում ոչ թե կինը, այլ տղամարդը, որը դառնում է հարևանուհու, Բելիսայի և նրա մոր խարդավանքների զոհը: Այս պիեսի հերոսներին ոչինչ չի հուզում, համամարդկային և ոչ մի խնդիր, մինչև այն պահը, երբ իրենք անձամբ են դառնում դրանց
զոհը: Պերլիմպլինին ղեկավարում է գիտակցությունը, Բելիսային` մարմնական հաճույքը: Ըստ Լորկայի` Պերլիմպլինն իր
կերտած ամենահզոր կերպարներից մեկն է, չնայած սկզբում ծերուկը ներկայանում է իբրև դավաճանված ամուսին, այնուամենայնիվ, ավելի ուշ ըստ արժանվույն հակահարված է տալիս
կնոջը` ստիպելով նրան էլ ավելի տառապել: Եթե ինքը սիրել և
տառապել է անպատասխան սիրո պատճառով, ապա Բելիսան
կտանջվի սիրած մարդու կորստի ցավից2:
Գարսիա Լորկան առաջին պլանի վրա է դնում սեռականի կարևորությունը, որովհետև պլատոնական սերը, որքան էլ
գեղեցիկ լինի, այնուամենայնիվ, բավական չէ իսկական սեր
ապրելու համար, որովհետև մարդկանց անհրաժեշտ է հոգու և
մարմնի միաձուլում, սա է իսկական սերն ու վայելքը: Լորկան
Պերլիմպլինի մեջ տեսնում է սեփական անձը, նա մահ է կանխորոշում ոչ միայն իր դրամատիկ հերոսների, այլև իր համար,
որպեսզի հասնի այն սիրուն, որին ընդդիմանում է ամբողջ հա1

2

Federico García Lorca “El Amor de Don Perlimplin con Belisa en su
jardín”, 1984, Granada: Edición nueva, p. 45.
Brecht B. “Escritos sobre el teatro de Lorca“, 1965, Buenos Aires: Nueva
Visión, p. 15-35.
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սարակությունն իր կարծրացած կաղապարներով ու հնացած
ավանդույթներով, նույնիսկ եթե այդ սերը ծնվում է համասեռամոլների միջև: Սերն ու մահը բախվում են միմյանց, երբ Պերլիմպլինը նախընտրում է ինքնասպան լինել կնոջ սիրտը գրավելուց հետո, բաղձալի սեր, որին արդեն հասել է1:
Լորկայի` նորարարությունների հանդեպ ձգտումն իրականություն է դառնում «Փորձարարական կամ էքսպերիմենտալ
թատրոնում», որտեղ դրամատուրգը ներկայացնում է մանկահասակների համար գրված պիեսներ, որոնցում առանձնանում
են «Դոն Կրիստոբալի սուրբ հենարանը», (El retablillo de Don
Cristóbal), «Բուստեր Կեատոնի զբոսանքը», (El paseo de Buster
Keaton), «Կույսը, նավաստին և ուսանողը», (La Doncella, el
Marinero y el Estudiante), «Քիմեռը» (Quimera) պիեսները:
«Փորձարարական թատրոնը» գրեթե լիովին ողողված է
սյուրռեալիզմով, սա հատկապես վերաբերում է «Հասարակությունը» (El Público) (1930), «Երբ որ անցնի հինգ տարի» (Así que
pasen cinco aňos) (1930) պիեսներին, մի ժամանակաշրջան, երբ
գրողը նախապատվությունը տալիս է առավել խորը, արմատական սյուրռեալիզմին, որն իր հետ առաջ է բերում դառնության,
ցավի և հիասթափության, մահը նկարագրող լեզու, որով գրվում
են մի շարք ստեղծագործություններ2:
Լորկյան սյուրռեալիզմը ենթադրում է տրամաբանական
վերլուծությունների իսպառ բացառում, փախուստ իրականությունից, բնազդային, ոգեշնչող, փոթորկող պոեզիա: Անկախ
սյուրռեալիզմի պարտադրող կանոններից և մտածողության
ձևից, ըստ Լորկայի` գրողը պետք է օժտված լինի գեղարվեստական նուրբ ինտուիցիայով, որում գլխավոր դերակատարությունը տրվում է ներշնչանքին, քանի որ ներշնչանքն է, որ արթնացնում է միտքը, գիտակցությունը: Լորկան ներշնչանքը համեմատում է «հրեշտակի» հետ` այն անվանելով աստվածային
շնորհ, որը մարդուն տրվում է ի վերուստ, ոգի, որը լուսավորում
1

2

“Morir y matar amando: Amor de Don Perlimplín y Belisa en su jardín”,
Emilio Peral Vega. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Revista
Arbor CLXXVII, 699-700 (marzo-abril de 2004), p. 691-702.
García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza,
p. 25-27.
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է գրողի ճանապարհը, խորհրդավոր, բազմաբովանդակ մի բան,
որը գտնելու ո՛չ քարտեզ կա, ո՛չ ուղեցույց, միայն ներսումդ ես
զգում, թե ինչպես է այրում, բորբոքում արյունդ, ինչպես ապակե
վառոդը, ապակե շիթը:
Վերոնշյալ սյուրռեալիստական պիեսները Լորկան անվանում է «խորհրդավորությունների շղթա», որտեղ հնարավոր
չէ կռահել դրամատուրգի իրական մտադրությունը, քանի որ
դրանցում ոչնչանում են կեղծն ու արհեստականը, և առաջ են
գալիս բնազդները, երազներն ու միֆերը:
«Հասարակությունը» պիեսը, բացի դրամատիկական ստեղծագործություն լինելուց, նաև թատրոնի տեսություն է: Չնայած
գրվել է 1930 թվականին այնուամենայնիվ, լույս է տեսել միայն
1976 թվականին, իսկ տպագրված տեքստն իրականում լիովին
չի համապատասխանում բնագրին: Ստեղծագործության բնօրինակն անհետացել է գրողի մահից անմիջապես հետո, իսկ 1976
թվականին լույս տեսած պիեսը Մենենդես Պիդալի կողմից հավաքագրված և պահպանված տարբերակն է:
Վերը նշված պիեսները Լորկան դասում է «անհավանական կամ անհնարին կոմեդիաների» դասին, որոնք իրականում
դրամաներ են1: Սրանցում առանձնանում են այն պիեսները,
որոնք կապվում են դրամատուրգի անձնական կյանքի ճգնաժամների և սյուրռեալիզմի ազդեցության հետ, որն առնչվում է
Նյու Յորք կատարած ճամփորդության հետ, և որի արդյունքում
ծնվում է «Պոետը Նյու Յորքում» սյուրռեալիստական բանաստեղծական շարքը2:
Ֆրանցիսկո Ումբրալն իր հոդվածներում գրում է. «Լորկան սովորություն ուներ օգտագործել ընկերներից որևէ մեկի
օտար լեզվով վատ արտասանությունը և իր պիեսներում ծաղրել նրան: Հետո այդ վատ սովորությունը տարածվում էր մյուս
ընկերների վրա, ահա թե ինչու նրա սկզբնական կոմեդիաներում առավել հաճախ կարելի է տեսնել ծաղրանքի և ծիծաղի
տեսարաններ: Այնուամենայնիվ, արդարացի լինելու համար
հարկ է նշել, որ Լորկայի թատրոնը, հատկապես` սյուրռեալիս1

2

“Federico García Lorca: “Cronología”. Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes. Consultado el 4 de octubre de 1929, p. 23-29.
García-Lorca, L: “Poeta en Nueva York”, (Madrid, 1933), p. 2-23.
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տականը, ընկալվեց միայն 1985 թվականից սկսած, որովհետև
դրանից առաջ հասարակությունը դեռևս պատրաստ չէր հասկանալու դրանք: Այնպես որ լիովին արդարացի է հիմնավորումը, որ Լորկան իբրև դրամատուրգ Իսպանիայում արժևորվեց և
փառաբանվեց առնվազն կես դար հետո»1:
Լորկան, հիրավի, 20-րդ դարի հանճարեղ գրողներից
մեկն է, սակայն, արդարացի լինելու համար պիտի նշենք նաև,
որ գրողը չափազանց թանկ է վճարել իր` ժամանակից առաջ ընկնելու և հասարակության ճաշակին տուրք չտալու համար:
Լորկայի կողմից անհույս քայլ էր փորձել տեղավորել իսպանական թատրոնը եվրոպական ավանգարդիստական` դադաիստական, սյուրռեալիստական, ֆուտուրիստական և էքսպրեսիոնիստական թատրոնների կողքին:
«Երբ որ անցնի հինգ տարի», «Հասարակությունը» պիեսները գրելու ընթացքում Լորկան մի քանի էջ ուղարկում է իր ընկերուհի և անփոխարինելի դերասանուհի Մարգարիտա Քսիրգուին, սակայն վերջինս պատասխանում է, որ չի կարող բեմադրել, առավել ևս` անձամբ խաղալ այդ պիեսներում այն պարզ
պատճառով, որ պարզապես չի հասկանում դրանք2: Լորկայի
համար պետք է որ չափազանց ցավոտ լիներ չհասկացված լինելը, հատկապես` երբ իրեն չէին հասկանում մտերիմները: Ֆլոր
Լոյնասը գրում է. «Լորկայի պիեսներից ինքս նախընտրում էի
«Յերման», քույրս` «Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն», սակայն «Հասարակությունը» պիեսը երբեք էլ չի հետաքրքրել մեզ: Հիշում եմ` ինչպես էր Լորկան ընթերցում «Հասարակությունից» մի հատված. «Եվ երբ կտրած գլուխը դրեցին աշխատասենյակի սեղանի վրա, իրավիճակն էլ ավելի անտանելի
դարձավ: Անհրաժեշտ էր կոտրել այն…»3: Ես և Կառլոս Մանուելն անզուսպ ծիծաղում էինք, սակայն, ամենայն հավանա1

2

2
3

Gibson, Ian: “Federico García Lorca”, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p.
25-26.
Laffranque, M.: “Les idées esthétiques de Federico García Lorca”, París,
1967, p. 41.
Gibson, Ian: Federico García Lorca, 2 vols., Barcelona, 1985, 1987, p. 13.
Budia, Mariam: “Aproximación a las estrategias creativas en “Así que
pasen cinco años: tiempo absoluto y subconsciente”, en Teatro, Revista de
Estudios Teatrales, nº21 (2007), p. 36.
134

կանությամբ այդ ամենը չափազանց կարևոր էր Ֆեդերիկոյի
համար, որովհետև նա շարունակում էր ընթերցել ձեռագիրը»1:
1978 թվականին «Հասարակությունը» պիեսը հաջողությամբ բեմադրվում է աշխարհի տարբեր բեմերում` Ժնևում,
Մադրիդում, Միլանում: Իսկ 1936 թվականին Ֆելիպե Մորալեսին տված հարցազրույցում Լորկան ասում է. «Թատրոնում ես
ունեցել եմ ինձ համար հստակ գծած ուղի: Իմ առաջին կոմեդիաները ներկայանալի չեն: Հիմա մտածում եմ, որ դրանցից որոշները, օրինակ` «Երբ որ անցնի հինգ տարին», այժմ ավելի շատ
ասելիք և ներկայացվելու ավելի մեծ անհրաժեշտություն ունի,
քան նախկինում: Հաճախ ինքս իմ պիեսներն անվանել եմ անհնարին կամ անհավանական, պատճառն այն է, որ դրանցում
ցանկացել եմ արտահայտել այդ պիեսները գրելու իմ իրական
նպատակները, սակայն տպագրելիս ստիպված եմ եղել հակառակը պնդել»2:
«Հասարակությունը» պիեսը գրավում է իր արդիականությամբ, երևակայական մտքի թռիչքով, սակայն, հարկ է նշել, որ
այն զուրկ է դրամատիկական կատարյալ լեզվից, որով հիանում
ենք, երբ ընթերցում ենք գրողի մյուս պիեսները: Այստեղ Լորկան միտումնավոր բաց է թողնում նախաբաններն ու վերջաբանները, փոխարենը հենց սկզբից շեշտադրում է թատրոնի տեսության կարևորությունն ու դրամատիկական գործողությունը`
դրանք կապակցելով անմիջական և անթաքույց երկխոսություններով:
Գրաքննադատներից ոմանք «Հասարակությունը» պիեսը
համարում են սյուրռեալիստական, ոմանք` էքսպրեսիոնիստական, եղել են նաև գրականագետներ, որոնք պիեսը դասակարգել են իբրև աբսուրդի թատրոնին հատուկ ստեղծագործություն:
Այնուամենայնիվ, իսպանական գրականագիտության մեջ ընդունված է նախապատվություն տալ Մենենդես Պիդալի կարծիքին, ըստ որի «Հասարակությունը», իրավամբ, ունի սյուրռեա1

2

Budia, Mariam: “Aproximación a las estrategias creativas en “Así que
pasen cinco años: tiempo absoluto y subconsciente”, en Teatro, Revista de
Estudios Teatrales, nº21 (2007), p. 41.
El Público, de Mauricio Sotelo (2014), estrenada en el Teatro Real el 24 de
febrero de 2015, p. 5-36.
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լիզմի հետ ընդհանրություններ, սակայն կան նաև տարբերություններ: Ինչ վերաբերում է թատրոնի տեսությանը, ապա այն
վերաբերում է բացառապես սյուրռեալիզմին, գրողն անդրադառնում է նաև մեր ժամանակներում թատրոնի բնույթին և նրա
սոցիալական դերին1:
Եթե քննարկելու լինենք օրինակ` առաջին գործողության
երկրորդ տեսարանը, ապա կտեսնենք բեմադրիչին, որը չափազանց ինքնագոհ կանգնած է բեմահարթակին, որովհետև Ռոմեոյի և Ջուլիետի կերպարները (որոնց պայմանականորեն կարող
ենք Ռոմեո և Ջուլիետ անվանել, որովհետև բեմադրիչը շեղվել է
նրանց ավանդական կերպարներից` բեմահարթակ բարձրացնելով երկու տղամարդու) արժանացել է շռնդալից ծափահարությունների: Բացի բեմադրիչից` պիեսում կան նաև երեք կերպարներ, որոնք քննադատում են նրան, քանի որ իր ստեղծած
թատրոնում (որն անվանում է «թատրոն` բաց երկնքի տակ») բեմադրիչը խաբում է հասարակությանը: Իսպանական ազգային
թատրոնում առաջին անգամ է, որ Ռոմեոյի և Ջուլիետի դերակատարները տղամարդիկ են, սակայն բեմադրիչը, որը, ինչպես
իր Ընկերները, համասեռամոլ են, փորձում է արդարանալ` այդպիսով արդարացնելով Լորկային. «Նման թեմաների մասին
լռելը կամ չբարձրաձայնելը կնշանակեր խորտակել ամեն ինչ`
կույր և անգիտակ թողնելով գալիք սերունդներին»2:
Չնայած Լորկան բեմահարթակից բացահայտ չի խոսում
համասեռամոլության մասին, այնուամենայնիվ, երեսնամյա
Ռոմեոյի և տասնհինգամյա Ջուլիետի կերպարները տղամարդ
դերասանների միջոցով ներկայացնելն արդեն իսկ ակնարկ է`
ուղղված «արգելված սիրուն»: Հանդիսատեսը զայրանում է, ընդդիմանում, որովհետև կամ չի ընդունում սիրո այդպիսի դրսևորում կամ պարզապես սովոր չէ ազգային թատրոնում աղմկահարույց թեմաների վերհանմանը, սակայն Լորկան գոհ է, որով1

Castilla, Amelia; Magán, Luis (10 de mayo de 2012). “El amor oscuro de
García Lorca“. El País. Consultado el 8 de agosto de 2013, p. 25-27.

2

Նույն տեղում, էջ 22:

2

Díaz-Plaja, Guillermo (1955). “Federico García Lorca”. Colección Austral.
Buenos Aires, Argentina: Espasa-Calpe, p. 19-23.

2

Նույն տեղում, էջ 44-49:
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հետև այդօրինակ ընդվզումը կարող է հեղափոխություն համարել: Ավելի ուշ բեմահարթակից լսվում են դաշույն - սվինների և
այլ սուր հատու կտրող գործիքների ձայներ, պատահում է այն,
ինչ պետք է պատահեր, այն, ինչ Լորկան վաղուց էր կանխորոշել իր հերոսների համար. «Հասարակությունը սպանում է հերոսներին»1:
Պիեսում հերոսներից մեկն արգելված սիրո տեսարանի
հետ կապված առաջ է քաշում հետևյալ համեմատությունը.
«Մարդիկ, որոնք այցելում են ակվարիում, չեն սպանում այնտեղ
լողացող օձերին, գորտերին, թեփուկներով ծածկված ձկներին,
այլ միայն ապակու մյուս կողմից հետևում են նրանց ընթացքին`
դիտելով, թե ինչպիսին են: Նույնպիսի վերաբերմունք պետք է
լինի նաև «արգելված» սիրո նկատմամբ, ոչ ոք իրավունք չունի
սպանելու, արգելելու, լավագույն բանը, որ կարող է անել հասարակությունը, կողքից դիտելն է«2:
Իսպանացի գրականագետ Գոմես Տոռեսը կարծում է, որ
«Հասարակությունում» Լորկան, ի դեմս ուրիշի ցավի հանդեպ
անգիտության և անարդարությունների, փորձում է «համերաշխություն» հաստատել մարդկային զգացմունքների և սիրո տարբեր դրսևորումների միջև: Ազնվությունը, ազատությունը պետք
է ուղեկցեն «ամենաթաքուն» ցանկություններին, այսինքն` մարդը պետք է ազնիվ, բայց նաև ազատ լինի, որպեսզի կարողանա
բարձրաձայնել ուրիշների համար անընդունելի, բայց իր համար բաղձալի այն ցանկությունները, որոնք իրապես մարդկային են»3:
Ըստ գրականագետների` «Հասարակությունը» դրաման
մեզ ամբողջովին չի հասել, նրա վերաստեղծումը հնարավոր է
եղել միայն որոշ գրականագետներին հասած սևագրի շնորհիվ4:
Ստեղծագործությունը բավական բարդ է, սյուրռեալիզմի խորը
գիտակցություն և մետաֆորների բարդ խճճում: Այստեղ է որ
1

Díaz-Plaja, Guillermo (1955). “Federico García Lorca”. Colección Austral.
Buenos Aires, Argentina: Espasa-Calpe, p. 52-54:

2

Նույն տեղում, էջ 57-59:

3

Federico García Lorca “Cuando pasen cinco años”, 1945, Madrid, p. 3-36.
Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 55-56.
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4

Լորկան բացեիբաց ներկայացնում է իր մշտական անհանգստությունը, հավերժական պայքարի և տառապանքի անունը`
համասեռամոլության խնդիրը: Այս ստեղծագործությունը ոչ թե
«թատրոն է բաց երկնքի տակ», այլ` «թատրոն բեմահարթակից
ներքև», ճիշտ այնտեղ, որտեղ գտնվում են այն մեծ ու վտանգավոր ճշմարտությունները, որոնց մասին մարդիկ սովորաբար
նախընտրում են լռել: Ըստ Լորկայի` սա է իսկական թատրոնը1:
Բացի համատեքստային խնդիրներից` մենք կանգնում ենք
նաև լորկյան դրամատուրգիայի գլխավոր պիեսներից մեկի գաղափարական դժվարության առջև, իսկ դժվարությունը, անշուշտ, բազմաբովանդակ խորհրդանիշների, մարդկանց անհատականության և բնույթի երկակիության, բազմազան դիմակահանդեսների մեջ է: Ներկայացվող պատկերները խորհրդավոր
են, նույնքան խորհրդավոր մթնոլորտի առկայությունն իր հերթին պիեսները դարձնում են անհասկանալի, անմատչելի: Չնայած պիեսի գաղտնագրությունը չի խանգարում ընկալել թեմատիկ գաղափարները` թատրոնի հասկացությունը, անձի սիրային, ինտիմ ոլորտը. երկու գաղափար, որ միևնույն նպատակն են հետապնդում` հասնել ճշմարտության:
Ըստ գրականագետ Մարտինես Նադալի` «Հասարակությունը» պիեսում հստակ երևում է Լորկայի` «թատրոնը թատրոնի մեջ» հասկացությունը, ցանկացած բեմադրվող պիես
պետք է ծնունդ առնի իրականությունից, որից հետո միայն
ապացուցի սեփական ճշմարտացիությունը: Թատրոնը երբեք էլ
չպիտի քննադատի սերը, ինչպիսին էլ որ այն լինի, սեր` հակառակ սեռերի, թե համասեռամոլների միջև, թերևս սա է այն ճշմարտությունը և արդարությունը, որին Լորկան ձգտում է հասնել2: Նույն պիեսում Լորկան առաջադրում է «թունավոր ծաղկի»,
այսինքն` պատահական, հանկարծահաս սիրո թեման, մարդն ի
զորու չէ ղեկավարել սիրո ո՛չ հարմար պահը, ո՛չ ընտրել, թե ում
սիրի:
Այս պիեսում որոշիչ դեր են խաղում չորս սիմվոլիկ ձիերը. երեք սպիտակ ձիերը մարմնավորում են անձի սեռական
1
2

Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145.
Martínez Nadal R. “Federico García Lorca habla sobre el teatro”, 1974,
London, p. 55-95.
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մղումները և համարձակություն չունեն դեմ գնալու, ըմբոստանալու իրականության դեմ, կոտրելու հասարակական ճնշող
կարծրատիպերը, իսկ սև ձին խենթի պես մխրճվում է սիրո
հմայքների մութ և շատերին անծանոթ աշխարհ, և ամենևին դժվար չէ կռահել, որ այս ամենի մեջ, այս պայքարի մեջ Լորկան
սեփական անձն էր տեսնում:
Ինչ վերաբերում է «Երբ որ անցնի հինգ տարի» պիեսին,
(1931) ապա վերջինս ակնարկ է` ուղղված մարդկային փոխհարաբերություններում ներքին պայքարներին և ինտիմ հուսահատությանը: 1929 թվականին Լորկան մեկնում է Նյու Յորք`
փախչելով թատրոնից և գրչակից ընկերների հետ ճնշող հարաբերությունների ծանրությունից և թշնամությունից, որն ուղղված
էր իր ստեղծած թատրոնի և պոեզիայի դեմ: Լորկան անհրաժեշտություն է զգում փնտրելու և գտնելու իր թատրոնը, ինչպես
նաև կյանքը հասկանալու նոր ձևեր: Օգոստոսի ութին եղբորն
ուղղված նամակում Լորկան գրում է. «Ինձ փող է պետք, չնայած
չեմ թաքցնի, որ հայրիկն ամեն ամիս հարյուր դոլար է ուղարկում, սակայն գրքերից ստացած հոնորարները ծախսում եմ
թատրոնների վրա, մի բան, որ ինձ ամենաշատն է հետաքրքրում, որովհետև այստեղ հրաշալի թատրոններ կան, հուսամ`
դրանք օգուտ կտան սեփական թատրոնը զարգացնելու գործում»1: Ավելի ուշ Լորկան գրում է մեկ այլ նամակ. «Իսպանիայում ամեն ինչ մեռած է… Երբ որևէ սպիտակամորթ դերասան
ուզում է գրավել հանդիսատեսի ուշադրությունը, իրեն սևով է
ներկում, որպեսզի սևամորթ երևա»2:
Գտնվելով Նյու Յորքում` Լորկան այցելում է ոչ միայն
ամերիկյան այլև չինական թատրոն, որը նրան պարզապես
հմայում է. «Պետք է մտածել ապագայի թատրոնի մասին, որովհետև հիմա իսպանական թատրոնի ունեցածը մեռած է, և
ուրեմն` կամ պետք է արմատապես փոխվի, կամ իսպառ վերանա, այլ տարբերակ չկա»3:

1

Ian Gibson, “Federico García Lorca, De Nueva York a Fuente Grande”,
(1929-1936),. Grijalbo, Barcelona, 1987. vol. II, pág. 23.

2

Նույն տեղում, էջ 26:
Նույն տեղում, էջ 32-33:

3
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Գրականագետներից ոմանք նշում են, որ կյանքի այդ
էտապում Լորկայի` Նյու Յորք, ավելի ուշ Կուբա կատարած ճանապարհորդությունները պատահական չէին, և որ գրողը միտումնավոր էր հեռացել Իսպանիայից, որպեսզի բոլորից հեռու
«բուժեր հոգու վերքերը», որոնք պատճառել էր Սալվադոր Դալիի, իսկ ավելի ուշ` Էմիլիո Ալադրենի հետ հարաբերությունների խզումը` մատնանշելով իրողությունը, որ մինչև Լորկայի
մեկնելը Դալին արդեն հեռացել էր գրողից` նոր հարաբերություններ հաստատելով անգլուհի Էլիանորա Դավի հետ, որի
հետ նկարիչն ամուսնանում է 1931 թվականին1: Լորկան համոզված էր, որ իրեն «դավաճանել» էր ոչ միայն Դալին, այլև Բունյուելը, քանզի միասին էկրանավորել էին «Անդալուզցի շունը»2
(Un chien andalou) կինոնկարը, որով իբր ծաղրել էին իրեն, իսկ
սցենարին և առանձին դրվագներին գրողը ծանոթացել էր տարբեր թերթերից և ամսագրերից: Այս խռովությունը հիմք է դառնում «Հասարակությունը» պիեսի համար, որի հերոսները,
որոնց պիեսում Լորկան անվանում է Ընկերներ, իր երբեմնի ընկերներն են:
«Երբ որ անցնի հինգ տարի»3 պիեսը լիովին սյուրռեալիստական է և շատ հաճախ նշվում է «Ժամանակի լեգենդը» վերնագրով: Ստեղծագործության մեջ հայտնվում են նաև լորկյան
սիմվոլները` սկզբում մեռնում է մի երեխա, հետո մի կատու,
վերջում նաև գլխավոր հերոսը: Պիեսում ակնհայտ է Պիկասոյի
և Դալիի ազդեցությունը. գեղանկարչական խառնաշփոթ, սիմվոլների առատություն, առեղծվածային երկխոսություններ,
երազային, երևակայական մթնոլորտ:
Պիեսի գլխավոր թեմաներից է սիրային հիասթափությունը: Անվճռական երիտասարդը չգիտի ո՛չ արժանավայել
ապրել, ո՛չ նվիրվել սիրուն: Նա փախչում է իրականությունից և
թաքնվում երազանքներում, սեփական երևակայության աշխարհում4:
1

Ian Gibson, “Federico García Lorca, De Nueva York a Fuente Grande”
(1929-1936), Grijalbo, Barcelona, 1987. vol. II, pág. 47-49.

2

Նույն տեղում, էջ 26-27:

3

Federico García Lorca “Cuando pasen cinco años”, 1945, Madrid, p. 3-36.

4

Նույն տեղում, էջ 11:
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Պիեսի մյուս կարևորագույն թեման «ժամանակի անցումն» է, որը կապվում է մահվան հետ: Ժամացույցի սլաքը
կանգնում է երեկոյան ժամը վեցի վրա, երբ օրվա ժամերը հավասարվում են, սլաքը կշարժվի միայն երիտասարդի մահվան
պահին: Բոլոր գործողությունները տեղի են ունենում միաժամանակ և հերոսի գլխում, մի երիտասարդ, որի մելամաղձոտ
մտորումները, ներքին երկվությունը տեսանելի են դառնում
որոշ իրադարձություններից հետո: Երիտասարդն իր համար
սահմանում է «ազատության հինգ տարի», մերժում է իրեն սպասող հարսնացուին` ասելով, որ նա նույնպես պետք է սպասի
հինգ տարի: Անցնում է հինգ տարի, այս անգամ արդեն երիտասարդ աղջիկն է մերժում նրան, ընդ որում` ավելի ուշ երիտասարդին մերժում է նաև նրան վաղուց սիրահարված քարտուղարուհին` այս անգամ նրան հորդորելով սպասել հինգ տարի,
սակայն հինգ տարին չլրացած, երիտասարդը մեռնում է1:
«Մեծ թատրոնը» ներկայանում է որպես լորկյան թատրոնի կուլմինացիոն փուլ, որտեղ գրվում են նրա հայտնի եռերգությունը` «Յերմա», «Արյունոտ հարսանիք», «Բերնարդա Ալբայի
տունը» գեղջկական դրամաները, «Միայնակ Ռոսիտան կամ
ծաղիկների լեզուն» և «Մարիաննա Պինեդա» դրամաները2:
1931 թվականին, երբ Իսպանիան արդեն երկրորդ անգամ հռչակվում է Հանրապետություն, Լորկան Կուբայից վերադառնում է Իսպանիա և համագործակցելով Էդուարդո Ուգարտե Լա Բառակայի հետ` հիմնադրում է «Լա Բառակա» համալսարանական շրջիկ թատերախումբը, որով սկիզբ է դրվում արդեն վաղուց մոռացության մատնված իսպանական թատրոնի
զարգացմանը3: Դերասանների հետ նրանք շրջում են Իսպանիայի հեռավոր գյուղերով և համայնքներով` ներկայացնելով «Ոսկե դարի» թատերգուներ Կալդերոն դե լա Բարկայի, Լոպե դե
Վեգայի, Միգել դե Սերվանտեսի պիեսները: «Լա Բառակայի»
միջոցով Լորկան փորձում է թատրոնը մոտեցնել հասարակ ժո1
2

3

Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 11-19.
Alvarez de Miranda Angel “Sobre la Triología de Lorca: “Yerma”, “Bodas
de Sangre”, “La casa de Bernarda Alba”, 1953, Madrid, p. 22-23.
Titos Martínez M. “ Federico García Lorca y el teatro clásico español”,
1975, Granada, p. 25-28.
141

ղովրդին` 1933 թվականին բեմադրելով «Արյունոտ հարսանիք»
պիեսը, որը մեծ հաջողություն է ունենում` բեմադրվելով ավելի
քան 38 անգամ1: Շրջիկ թատերախմբի գործունեությունը դադարում է Իսպանիայում բռնկված քաղաքացիական պատերազմի
պատճառով` 1936-1939 թթ2:
«Մարիաննա Պինեդա» հերոսական պիեսում (Mariana
Pineda) որը գրվել է 1925 թվականին և բեմադրվել է երկու տարի
անց, Լորկան առաջին անգամ միախառնում է արձակն ու չափածոն: Լորկան գրում է այդ պիեսը` հիմնվելով իրական փաստերի վրա` նկատի ունենալով «Գրանադան ողբում է իր հերոսուհուն» ժողովրդական ռոմանսը3: Իշխանության գլուխ կանգնած է Իսպանիայի առաջին բռնապետը` Պրիմո դե Ռիվերան,
որը պայքարում է հակառակորդ լիբերալների դեմ, որոնք փորձում են ըմբոստանալ և չընդունել իր իշխանությունը: Մարիաննա Պինեդան 19-րդ դարի Գրանադայի հերոսուհին է, որին
քսանյոթ տարեկանում մահապատժի են ենթարկում` լիբերալների հետ համագործակցելու և բռնապետությանը դեմ գնալու
պատճառով:
Սկզբունքորեն սա ռոմանտիկ տրամադրությամբ գրված
ստեղծագործություն է, որին միջամտում են քաղաքական և սոցիալական կարգերն ու սկզբունքները: Մարիաննան փորձում է
առավելագույնն անել, քանի որ սիրում է նրանց առաջնորդին`
Պեդրոյին, որն այդպես էլ չի հայտնվում, վերջինս իբրև կերպար
մարմնավորվում է միայն Մարիաննայի խոսքերի շնորհիվ: Մարիաննային դատապարտում են, քանի որ աղջիկը դրոշ է գործում ապստամբ լիբերալների համար, սակայն հերոսուհին ոչնչից չի վախենում, իզուր չէ, որ Գրանադայում նրան խենթ են
անվանում4:
Նկատի ունենալով ստեղծագործության պատմական
հիմքը` Լորկան իր պիեսը զարդարում է քնարերգությամբ, որը
1

Նույն տեղում, էջ 53:

2
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հատկապես նկատելի է գլխավոր հերոսուհու` Մարիաննա Պինեդայի մենախոսություններում: Թե՛ այս, թե՛ մյուս պիեսներում
նկատելի է մենախոսությունների առավել հաճախակի գործածություն, որովհետև Լորկան շատ է կարևորում մենախոսությունների դերը պիեսներում, քանի որ մարդը հակված է առավելապես անկեղծ լինելու ինքն իր հետ և ոչ ուրիշի:
«Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն»1 պիեսը
գրվել է 1933 թվականին և նույնպես պատկանում է «Մեծ թատրոնին», որտեղ առավել քան որևէ այլ պիեսում գերակշռում են
բանաստեղծական քառյակները: Չնայած շատ հաճախ նշվում է,
որ Լորկայի համար ոճային առումով պարտադիր է չափածոյի և
արձակի միախառնումը, այնուամենայնիվ, միշտ չէ, որ դրամատուրգը դրանք միախառնում է միևնույն պիեսի մեջ, օրինակ`
«Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսը նրա «ամենամաքուր» դրաման է` զուրկ քնարերգական տարրերից, ինչը չի կարելի ասել
«Արյունոտ հարսանիքի» մասին:
«Միայնակ դոնյա Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն»
պիեսում արծարծվում է իսպանացի միայնակ կնոջ խնդիրը, որը
տեղ է գտնում նաև «Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսում, որը
գրվել է 1936 թվականին և որը, ըստ գրականագետների, Լորկայի թատերական գլուխգործոցն է2:
«Արյունոտ հարսանիքում» (1933) ամբողջ ուժով հակադրվում են սերն ու մահը, ճնշումն ու ազատությունը, «Յերմայում» (1934), ինչպես հուշում է վերնագիրը, անպտուղ կնոջ
ողբերգություն է, Լորկան սրան ավելացնում է նաև այլ խնդիրներ` անհատ - հասարակություն, կամքի ոչնչացում - բացարձակ ազատություն - բռնություն: Եռագրությունն ավարտվում է
«Բերնարդա Ալբայի տունը» (1936) պիեսով:
Կան վարկածներ, ըստ որոնց` «Բերնարդա Ալբայի տունը» ոչ թե եռագրության մի մաս է, այլ առանձնին ստեղծագործություն, որն ի սկզբանե ունեցել է այլ վերնագիր` «Իսպանիայի
գյուղերի կանանց դրամա», որը ողբերգություն չի եղել, ինչպես
1

2

García Lorca Federico “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores” ,
1948, Madrid, p. 44.
Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura
española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 36-37.
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նաև բացակայել են անտիկ ողբերգության տարրերը, իսկ պիեսի
լեզուն, ի տարբերություն մյուս երկու պիեսների պոետիկական
և սիմվոլիստական լեզվի` եղել է ռեալիստական1:
«Թիթեռի չար կախարդանքը» և «Մարիաննա Պինեդա»
պիեսները նշանակալի հաջողություն չբերեցին Լորկային,
սակայն մեծ աղմուկ բարձրացրին: Փոխարենը «Արյունոտ հարսանիքը», որն առաջին անգամ բեմադրվեց 1933 թվականի մարտի 8-ին Մադրիդի «Բեատրիս» թատրոնում, մեծ ոգևորությամբ
ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից: Լորկան ջերմ ընդունելության արժանացավ ոչ միայն Իսպանիայում, այլև Արգենտինայում և Ուրուգվայում2:
Մենենդես Պիդալը մտաբերում է, թե ինչպես էր Լորկան
գրում իր պիեսները, օրինակ` իրականությունից վերցնում էր
որևէ թեմա, երկար ժամանակ մտածում էր դրա մասին, իսկ մի
գեղեցիկ օր նստում սեղանի շուրջ և անմիջապես շարադրում
մտքերը3: Չնայած «Արյունոտ հարսանիք» պիեսը Լորկան գրում
է 8-15 օրվա ընթացքում, այնուամենայնիվ, թատրոնում այն
վերջնական տեսքի է բերվում մի քանի տարվա ընթացքում:
Հայտնի է, որ «Արյունոտ հարսանիքը» գրվել է իրական
պատմության վրա, հիմքում` իսպանական ազգային ռոմանսն
է, վերնագրված «Նիխարի հանցանքը», որի հեղինակն է համարվում Կարմեն դե Բուրգոսը4: Իրադարձությունները ծավալվում
են 1928 թվականին հուլիսի 22-ի շուրջ, երբ պետք է տեղի ունենար քսանվեցամյա Կասիմիրո Պերես Պինոյի և քսանհինգամյա
Ֆրանցիսկա Կանյադա Մորալեսի հարսանիքը: Ալմերիայից 32
կմ. հեռավորության վրա գտնվող Նիխար գյուղում հարսանեկան արարողությունից մի քանի ժամ առաջ Ֆրանցիսկան լքում
է փեսացուին և փախչում իր զարմիկի` Ֆրանցիսկո Մոնտես
Կանյադայի հետ: Սիրահարները փախուստի ճանապարհն անցնում են ձիերով, ընդամենը 8 կմ. այն կողմ` Սառասատայի ճա1
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4

նապարհին, Ֆրանցիսկոն մեռնում է գլխին ստացած մահացու
երեք կրակոցից, իսկ հարսնացուին փորձում են խեղդել, վերջինս մեռած է ձևանում և այդպիսով փրկվում: Ավելի ուշ հարսնացուի քույրը` Կարմենը և նրա ամուսինը` Ֆրանցիսկո Պերես
Պինոն ինքնակամ ներկայանում են ոստիկանական բաժին:
Ամուսինները ձերբակալվում են, իսկ 15 ամսվա բանտարկությունից հետո Կարմենը մահանում է տիֆից: Մինչ այսօր Անդալուզիայում բոլորը հիշում են այդ ռոմանսը, պատմում են, որ
հենց Կարմենն էր կրակել տղամարդուն և առանց ամուսնու
մասնակցության փորձել էր խեղդամահ անել հարազատ քրոջը,
իսկ ամուսինը պարզապես ուղեկցել էր կնոջը1: Համաձայն դեպքին վերաբերող փաստերի` հարսնացու Ֆրանցիսկան չի մեղադրել ոչ ոքի, չնայած որ սպանության պահին ճանաչել է հարազատ ձայները: Տարիներ հետո ռոմանսն իբրև իրական պատմություն առաջին անգամ բեմադրվել է 1985 թվականին Ալմերիայի «Սերվանտեսի անվան» թատրոնում: Ներկաների վկայությամբ` բացի հարսնացուից, ներկայացումը դիտելու են եկել
նրա ընտանիքի բոլոր անդամները, թոռները, ծանոթ - բարեկամները2:
Ահա այս իրական պատմությունն էլ ոգեշնչում է Լորկային գրելու «Արյունոտ հարսանիք» դրաման, որը պատմում է
գյուղական կամ գեղջկական միջավայրում տեղի ունեցող ողբերգության մասին: Ստեղծագործությունն ընդգրկում է հեղինակի ծննդավայրի` Անդալուզիայի սովորույթները, որոնք, գալով դարերի խորքից, գերիշխում են մինչ հիմա: Լորկան 20-րդ
դարի այն բացառիկ դրամատուրգներից է, որը դիմում է միֆերին, լեգենդներին և բնության արտասովոր և առավել հաճախ
ֆանտաստիկ ուժերին, որոնք ընթերցողին (հանդիսատեսին)
տանում են մութ, ստվերոտ կրքերի աշխարհ, որը ղեկավարվում է խանդի, վրեժխնդրության և ողբերգական մահվան կողմից, և միայն սերն է, որ հաղթում է մահին:
1934 թվականին ապրիլին Լորկան սկսում է աշխատել
եռերգության երկրորդ ողբերգության վրա` «Յերմա», որը բե1

Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 11-19.
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մադրում է Մարգարիտա Քսիրգուի հետ Մադրիդում. ներկայացումը ապշեցուցիչ հաջողություն է բերում դրամատուրգին: Ողբերգության գլխավոր հերոսուհին տառապում է անպտղությամբ: «Յերման» իսկական ողբերգությունն է, մայրանալու մոլուցքով տառապող կնոջ ողբերգություն, որը պատժված է բնության կողմից: Մեր առջև ներկայանում է կանացի մի կերպար,
որը համակված է ամլության, անպտղության ցավով: Յերմայի
համար մայրությունը կյանք է, օդ, ջուր, ոչ թե կնոջն ի վերուստ
տրված շնորհ1:
Կանացի այս նախատիպի վերլուծությունը տարաձայնություններ է առաջ բերել գրաքննադատների մոտ: Շատերի
կարծիքով գլխավոր հերոսուհին անպտուղ չէ կամ չի հղիանում
այն պարզ պատճառով, որ ամուսինը եսասեր է, նրանց պակասում են սերն ու ջերմությունը, փոխարենը ամուսինը մտածում է
միայն հողը մշակելու մասին: Ըստ էության, խոսքը կենսաբանական անպտղության մասին չէ, քանի որ առաջադրված խնդիրը միստիկ բնույթի է2:
Ըստ Անտոնիո Մաչադոյի` «Յերմայում» Լորկան հակադրվում է Անդալուզիայում տարածված ժողովրդական հավատալիքներից մեկին, ըստ որի` կանայք հավատում էին, որ,
աղոթքով դիմելով Քրիստոսին և Աստվածածնին, կարող են
հղիանալ, իսկ կույրերը հավատում էին, որ լույս կգա իրենց աչքերին: Պիեսում Լորկան հավատը կասկածի տակ է դնում, ժխտում, որովհետև Յերմային վաղուց լքել է հղիանալու և մայր
դառնալու հույսը, հավատն արդեն անզոր է: Յերման մաչիստական կամ այրապաշտական հասարակության զոհ է, ամուսինը
կնոջ առողջության և մայրության մասին մտածելու փոխարեն
իր երկու քույրերին բերում է իր տուն, որպեսզի հսկեն կնոջը,
որովհետև պատվի գաղափարը վեր է ամեն ինչից:
Իսպանական թատրոնի պատմության մեջ «Յերմայի»
հաջողությունն աննախադեպ էր, չնայած հասարակությունն
այնքան էլ չէր «հաշտվում» պիեսի լեզվի և որոշ գաղափարների
հետ, որոնք Լորկան միտումնավոր էր առաջ քաշել:
1
2
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1935 թվականի ապրիլին «Յերման» բեմադրվում է վերջին անգամ և այլևս չի բեմադրվում մինչև 1960 թվականը: Այդ
ընթացքում Լորկան մտածում է եռերգության երրորդ ողբերգության մասին, որին սակայն տրված չէր գրվել: Ոչ ոք ստույգ չգիտի` իսկապե՞ս այս ողբերգությունն է եղել եռագրության երրորդ
ողբերգությունը, թե ոչ, այնուամենայնիվ, դեռ 1933 թվականին
Լորկան ասում է, որ պատրաստվում է գրել մի եռագրություն,
որը պիտի պատկերի զուտ իսպանական հասարակությունը:
Եթե քննության առնենք երեք պիեսների սյուժետային և գաղափարական գծերը, ապա պետք է փաստենք, որ կան որոշ ընդհանրություններ, որոնք միավորում են դրանք` գյուղական միջավայրի նկարագրություն, կնոջ դերի կարևորություն, սիմվոլների գերօգտագործում, սեռական անբավարարություն, անպտղություն և այլն:
Ըստ գրականագետների` երրորդ ողբերգությունը պիտի
վերնագրվեր «Սոդոմայի կործանումը», այնուամենայնիվ, եռագրության համար ընտրվեց «Բերնարդա Ալբայի տունը»
վերնագիրը, որը գյուղական միջավայրի իսկական նկարագիր
էր1:
Գրականագետներից ոմանք այս պիեսը համարում են
բացառապես անդալուզյան իրականությունից ծնված ստեղծագործություն, մյուսները հակված են դրա կաստիլյան ծագման
վարկածին: Ընթերցողին տրվում է հասարակական ճնշող միջավայրի մի նկարագրություն, որտեղ տրվում է պիեսի կոնֆլիկտը, գաղափարը` Բերնարդա Ալբայի տան «փակ» տարածությունը:
Անտոնիո Ռամոս Էսպեխոն նկատում է, որ Լորկան գիտեր, որ այս պիեսը վերջինն էր լինելու: Այդպես էլ եղավ, պիեսը
գրելուց ընդամենը երկու ամիս անց գրողը սպանվեց: Լորկայի
եղբայրը` Ֆրանցիսկո Գարսիա Լորկան, իր «Բերնարդա Ալբայի
տունը» աշխատության մեջ նշում է, որ այդ ողբերգության հերոսների մեծամասնության անուններն իրական են և խորհրդանշական2: Ահա թե ինչու գրականագիտական մի շարք աշ1
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խատություններում նշվում է, որ վերը նշված պիեսն իր գոյությամբ նշանակում է լորկյան դրամատուրգիայի ավարտ:
«Բերնարդա Ալբայի տունը»1 պիեսը Լորկան վերնագրում
է նաև որպես «Իսպանիայի գյուղերից մեկի կանանց ներքին
դրամա», որտեղ հստակ երևում է մոր ճնշող տիրապետությունը
դուստրերի վրա հատկապես այն դեպքում, երբ մահացած է
նրանց հայրը: Կոնֆլիկտն էլ ավելի է սրվում, երբ դուստրերը
սիրահարվում են իրենց ավագ քրոջ փեսացուին, իսկ կրտսեր
դուստրը նույնիսկ համարձակվում է սեռական հարաբերություններ ունենալ վերջինիս հետ, մի բան, որը Բերնարդա Ալբայի համար նշանակում է բարոյական նորմերի և սկզբունքների ապականում, այնպես որ Բերնարդան իբրև մայր իրեն իրավունք է վերապահում սեփական դուստրերին դատապարտելու
տնային կալանքի և հավերժական մենության:
Չնայած ժամանակագրական տարբերությանը, այնուամենայնիվ, թատրոնի բաժանումները մեծ ազդեցություն չեն
ունեցել ստեղծագործությունների բովանդակության և գաղափարական կողմի վրա, որովհետև Լորկան մշտապես ներկայացրել է դրանց միախառնումը: Ֆարս, դրամա, թե կատակերգություն, Լորկան հանդիսատեսին ներկայացրել է դրանց միախառնումը, այսինքն` տրագիկոմեդիան, որովհետև նա թատրոնը գիտակցում է իբրև լաց ու ծիծաղի վայր, որտեղ մարդիկ կարող են միաժամանակ ի ցույց դնել զավեշտալին, ողբերգականը
և զվարճալին, որովհետև իրական կյանքում ողբերգությունն ու
կատակերգությունը միշտ էլ քայլում են կողք կողքի, ինչպես
մահն ու ծնունդը:

ԳԼՈՒԽ 8. ՃԱԿԱՏԱԳՐԻ ԵՎ ՄԱՀՎԱՆ
ՈՂԲԵՐԳԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՐԿԱՅԻ ՊԻԵՍՆԵՐՈՒՄ
Լորկայի դրամաներն ուղղակիորեն արտացոլում են
կյանքի և մահվան, սիրո և ատելության, անհատի ներաշխարհի
ազատության և հասարակական արտաքին ճնշումների միջև
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ճակատագրական հակադրություններն ու դրանց բախման ողբերգական իրողությունները:
Լորկայի պիեսները պոետիկական են, բանաստեղծական, դրանք կարծես թատրոնի և պոեզիայի միախառնում լինեն, որոնք ընթերցողին հիացնում են իրենց զգացմունքայնությամբ և անմիջականությամբ: Սակայն, մյուս կողմից, հասարակական կարծիքի կարևորությունը դառնում է մի շարք դրամատիկական կերպարների ողբերգության պատճառ:
Սիրային հիասթափությունները և սեռական անբավարարության տարբեր դրսևորումները նույնպես կազմում են Լորկայի դրամատուրգիայի հիմքը, որոնք ցավոք ուղեկցվում և
ավարտվում են ողբերգությամբ: Սեռական անբավարարվածությամբ ապրող հերոսները դառնում են արատավոր բարքերի,
կարծրացած ավանդույթների, հասարակական և կրոնական
նորմերի, «գրված և չգրված» օրենքների զոհը:
Լորկայի պիեսները «մարդկային» են, որոնք ծնվում են
գրողի խորը և ողբերգական ապրումներից: Լորկայի թատրոնը
ծնունդ է առնում «արնաթաթախ» պոեզիայից, անվերջանալի
ցավից, արդարության կորստի տառապանքից և անսանձ կրքից,
որը «միս ու արյուն» է ստանում միայն երազում: Պոեզիան և
թատրոնը բացահայտում են Լորկա - մարդուն, որը ծիծաղի միջոցով թաքցնում է իր ներսում ապրող ցավը: Լորկայի ձայնը մի
ամբողջ ժողովրդի հավաքական ցավի արձագանքն է և ճիչ ընդդեմ անարդար կյանքի և ողբերգական ճակատագրի. «Ողբերգական այս պահին արվեստագետը պետք է արտասվի և ծիծաղի
իր ժողովրդի հետ: Ես միշտ ցանկացել եմ հաղորդակից լինել
մարդկանց, և այդ ցանկությունն ինձ դրդել է թակել թատրոնի
դուռը, իսկ թատրոնը սրբացրել է իմ այդ ցանկությունը»1,– գրում
է Ֆեդերիկոն:
Ինչպես նշվեց, լորկյան թատրոնում շեշտադրվում է հակադրությունների թեման, ինչպես օրինակ` կյանքի և մահվան,
անհատի ազատության և հասարակության ճնշման միջև ընկած

1

Castilla, Amelia; Magán, Luis (10 de mayo de 2012). “El amor oscuro de
García Lorca'', “El País. Consultado el 8 de agosto de 2013, p. 25-27.
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հակասությունները, որոնք իսկական արհավիրք են դառնում
մարդկային ճակատագրերի համար:
«Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում»
ստեղծագործությունը պատկանում է Լորկայի դրամատուրգիայի առաջին շրջանին, առաջին անգամ բեմադրվել է 1933 թվականի ապրիլի 5-ին Մադրիդի «Իսպանական թատրոն ում», չնայած հետո չորս տարի անընդմեջ արգելվել է դրա բեմականացումը` էրոտիկ բազում տեսարանների պատճառով: Հավանաբար
ինքը Լորկան ևս վախեցել է հասարակական կարծիքի քննադատությունից, երբ, ցանկանալով պիեսում ընդգծել ինտիմ ոլորտի
բոլոր մանրամասները, ի վերջո խուսափել է դրանից, քանի որ
հոգու խորքում մտավախություն է ունեցել, որ իսպանական
հանրությունը չի ընդունի նմանատիպ մանրամասների անթաքույց նկարագրությունը1:
Ստեղծագործության գլխավոր հերոսը դոն Պերլիմպլինն
է, տարեց տղամարդ, որը որոշում է ամուսնանալ միայն նրա
համար կամ այն պատճառով, որ հարևանուհին ասում է, որ
մարդիկ ասում են, որ տղամարդը պետք է կին ունենա: Կնոջ
ձեռքում է տղամարդու ճակատագիրը, կինն է, որ ճակատագրական է դառնում տղամարդու համար, սակայն մյուս կողմից
այդ նույն կինն է, որ արժանանում է հասարակության անխնա
քննադատությանը, եթե փորձում է հավասարվել տղամարդուն,
սեր և հաճույք որսալ սիրային արկածներում:
«Դոն Պերլիմպլինի սերը տիկնիկային թատրոնը ներկայացնող փոքրիկ ֆարս է, բայց այն իր հզորությամբ և արդիականությամբ կոտրում է հնի և նորի միջև դրվող բոլոր տարբերություններն ու արգելքները: Պերլիմպլինների և Բելիսաների կարելի է հանդիպել ոչ միայն XX դարում, այլև ներկայում, մարդիկ,
ովքեր խորասուզվում են կյանքի և գիտակցության խորը փիլիսոփայության մեջ միայն այն դեպքում, երբ հենց իրենք են բախվում գիտակցության և զգացմունքի հավերժական հակադրությանը»: Այս պիեսում վեր է հանվում նաև «իսպանական մաչոյի» կամ «իսկական տղամարդու» կերպարը, տղամարդ, որ ոչ
1
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մի կերպ չի համակերպվում այն իրականության հետ, որ իր սիրելի կինը ուրիշին է սիրում: Այստեղ Լորկան խոսում է մի սիրո
մասին, որն իսկական արհավիրք է դառնում հերոսների համար: Նա մեծ վարպետությամբ հյուսում է հերոսների ողբերգական ճակատագիրը, որի պատճառը տեսնում է կաղապարված
բարքերի և հնացած ավանդույթների մեջ, որոնք խարխլում են
անհատի կամային և որակական հատկանիշները: Լորկան իր
ընթերցողներին կոչ է անում չվախենալ իրենց ազատ կամքը
դրսևորել և պայքարել սեփական երջանկության և իրավունքների համար:
«Զարմանահրաշ կոշկակարուհին» ստեղծագործության
մեջ պարզվում է, որ նույնիսկ կնոջ աղմուկ - աղաղակներից, վեճերից և մշտական դժգոհություններից հիասթափված և հեռացած ամուսինը կարող է մի գեղեցիկ օր վերադառնալ, որպեսզի
պաշտպանի կնոջը հասարակության բամբասանքներից և քննադատություններից: Հենց այդպիսի իրավիճակում են հայտնվում այս պիեսի հերոսները, կինը մշտապես բողոքում է ամուսնուց, որ նա ոչնչի պետք չէ, անպիտանի մեկը, նրա ներկայությունը նույնիսկ փոշիացնում է սիրելի տղամարդու մասին իր
բոլոր իդեալներն ու պատկերացումները, գանգատվում է հարևանների չարախոսություններից, ըստ նրա` բոլորի լեզունները
երկար են և չար, և խեղճ ամուսինը, հասկանալով, որ այլևս
հնարավոր չէ այդպես ապրել, որոշում է հեռանալ, նրա հեռանալուց հետո մարդիկ սկսում են ավելի չարախոսել նրա կնոջ
մասին մինչև այն պահը, երբ ամուսինը որոշում է վերադառնալ
և պաշտպանել սիրելի կնոջը:
Ուսումնասիրության առնված վերոհիշյալ պիեսների
ընտրությունը պատահական չէ, չնայած բովանդակային տարբերությանը` այս պիեսները միավորվում են մեկ միասնական
գաղափարի` հասարակական կարծիքի և մարդկային ճակատագրերի ողբերգականության շուրջ, որի անմեղ զոհն են դառնում Լորկայի կերտած հերոսները, նրանք ինքնասպան են լինում կամ պարզապես կործանվում են իրենց փոշիացած իդեալների այն մյուս աշխարհում, որը ծանոթ չէ հասարակության
«գրված և չգրված» օրենքների և նորմերի ջատագովներին:
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«Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն» պիեսը
ռոմանտիկ, զգացմունքային փոքրիկ դրամա է: Այս պիեսը բացառիկ է ստեղծման և բեմադրման ժամանակագրությամբ` ներառելով 1924-35 թվականները: Վերջինս կարելի է դասել թե՛
արձակ, թե՛ չափածո ստեղծագործությունների թվին: Բաղկացած է երեք գործողությունից, որոնցից յուրաքանչյուրը մյուսներից առաջին հերթին տարբերվում է տասը տարվա դադարով,
ահա թե ինչու յուրաքանչյուր գործողության մեջ կարելի է նկատել բավական աչք զարնող փոփոխություններ թե՛ գլխավոր հերոսուհու հանդերձանքի, թե՛ նրա ներաշխարհում և մտածողության մեջ1:
Այս ողբերգությունը զարգանում է Գրանադայի բուրժուական հեղձուցիչ միջավայրում: Լորկային հաջողվում է վարպետորեն հյուսել ողբերգությունն ու կատակերգությունը: Առաջին
հայացքից զավեշտալի է թվում Ռոսիտայի` միամտության հասնող պարզությունը, սակայն ավելի ուշ երևում է դրա ողբերգական կողմը: Լորկան հաճախ նշում է, որ այս պիեսը գրել է ոչ միայն կոնկրետ Ռոսիտայի, այլև բոլոր այն «պառաված օրիորդների» մասին, որոնք «թառամում» են ճիշտ և ճիշտ ծաղիկների
նման` իրենց կյանքը զուր մաշելով անօգուտ սպասման մեջ:
Հետևաբար պիեսի գլխավոր գաղափարը կարելի է համարել սիրո անօգուտ սպասումը: Ռոսիտան թառամում է իր աճեցրած
ծաղիկների պես` անօգուտ սպասելով փեսացուին, որը գնում է
Ամերիկա` վերադառնալու պայմանով, սակայն այդպես էլ չի
վերադառնում:
Ստեղծագործության երեք սիմվոլները երեք գույնի վարդերն են: Առաջին գործողության մեջ վարդերը կարմիր են,
դրանք խորհրդանշում են Ռոսիտայի երիտասարդության տարիները, երբ աղջիկն աշխույժ է, ջահել, սիրահարված: Երջանկությունը վերածվում է խորը հիասթափության և ցավի, երբ փեսացուն մեկնում է արտերկիր: Պիեսի առաջին մասը լիովին հագեցած է ռոմանտիզմով: Երկրորդ գործողության մեջ կարմիր
վարդը փոխակերպվում է սպիտակի, որը խորհրդանշում է Ռո1
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սիտայի անօգուտ սպասումը, հասուն տարիքը: Այստեղ գերակշռում է մելամաղձոտ սենտիմենտալիզմը: Ռոսիտան ժամեր շարունակ նայում է օժիտին, որը վաղուց է, ինչ պատրաստ
է, միայն թե փեսացուն չի վերադառնում: Ռոսիտան հավատում
է ճակատագրին, իրեն համեմատում է վարդի հետ, որը սկզբում
սպասելիս նման է սիրով արբած կարմիր վարդի, հետո անհույս
սպասումից ճերմակում է, գունատվում, իսկ երբ սիրելին այլևս
չի գալիս, վարդի թերթիկները պոկվում, թափվում են ցած: Ռոսիտան համոզված է, որ այդպիսին է լինելու նաև իր ճակատագիրը: Ռոսիտայի հագուստը, հովհարները և գլխարկները նույնպես ծաղկի տեսք ունեն, իսկ ձեռքին միշտ կարելի է տեսնել
սուր մկրատ, որով աղջիկը կտրում է ջերմոցի ծաղիկները: Լորկան ընտրում է ծաղիկներ, որոնք խորհրդանշում են մարդկային ապրումները, օրինակ` հասմիկը դառնության խորհրդանիշ է, շուշանը` հույսի և այլն:
Հասարակական կարծիքի «ծանր» կշիռը բացահայտվում
է հատկապես` Ռոսիտայի մենախոսության մեջ, երբ երկար ու
ձիգ տարիների լռությունից հետո Ռոսիտան որոշում է խոսել.
«Ես միշտ լռել եմ, պատճառը հասարակական կարծիքն է եղել,
և նրա հանդեպ իմ վախը: Մինչ այժմ երբեք չեմ խոսել, միշտ էլ
իմացել եմ, որ այն փեսացուն, որին այդքան սպասում էի, արդեն
վաղուց ամուսնացել է ուրիշի հետ, սակայն շարունակ լռել եմ,
որպեսզի ոչ ոք չիմանա, միայն թե ուրիշները չիմանային նրա
ամուսնության մասին, միայն թե չիմանային, թե նա որքա՜ն
հեշտ և արագ է լքել ինձ, չիմանային իմ վիրավորված ինքնասիրության և թաքուն անրջանքների մասին, բայց ավա՜ղ բոլորը
գիտեին, և՛ խոսում էին, և՛ քննադատում ինձ, և՛ խորհուրդ տալիս ամուսնանալ ուրիշի հետ. միշտ էլ այդպես է` հեշտ է ուրիշին խորհուրդ տալ»1:
Նույնիսկ ցավի, տառապանքի և մենության մեջ Ռոսիտան մնում է իր բարձրության վրա, նրան միայն մի բան է մնացել` իր հպարտությունը, նույնիսկ եթե ինքն այլևս ոչ ոքի պետք

1

García Lorca Federico “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores”,
1948, Madrid, p. 44.
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չէ, միևնույն է, կշարունակի ձևացնել, որ ամեն ինչ լավ է իր
կյանքում, որ երբեք ոչինչ և ոչ ոքի չի կորցրել:
Կուտակված պարտքերի պատճառով նրանք ստիպված
են լինում լքել իրենց տունը, ծաղիկների ջերմոցը, դրսում անձրև
է գալիս, ինչի համար Ռոսիտան չափազանց ուրախ է, չէ՞ որ
տեղացող անձրևի պատճառով իրենց տներում պատսպարված
հարևաններն ու դրկիցները բաց պատշգամբներում չեն լինի և
չեն տեսնի, թե ինչպես են իրենք լքում իրենց տունը` այն էլ
պարտքի պատճառով:
«Բերնարդա Ալբայի տունը» Լորկայի լավագույն պիեսներից մեկն է, եթե ոչ լավագույնը, որտեղ առավել ուժգնությամբ
և սաստկությամբ է նկատվում հասարակության և անհատի
բախման արդյունքում կամ հետևանքով առաջ եկած մարդկային
ողբերգությունը, առավել սարսափելի է, երբ այդ ողբերգության
պատճառ է դառնում մայրը, որը ողբերգական ճակատագիր է
նախանշում սեփական դուստրերի համար միայն այն պատճառով, որ կուրորեն ենթարկվում և երկրպագում է այն հասարակությանը և կարծիքին, որը նույնիսկ իր մեկ սխալի դեպքում
նույնքան անգթաբար իրեն կդատապարտի, որքան որ ինքն է
դատապարտում1:
«Բերնարդա Ալբայի տունը» ողբերգությունը անձամբ
գրողն անվանում է «մաթեմատիկական» և միայն այն պատճառով, որ սա եզակի պիես է, որտեղ պոեզիայի տարրեր անգամ
չկան, այլ միայն դրամատուրգիա: Չպետք է մոռանալ, որ Լորկան այս պիեսով փոխանցում է իրական պատմություն, որը
1985 թվականին «Էլ Պաիս» թերթում լույս է տեսել Անխելես
Գարսիայի և Անտոնիո Տոռեսի կողմից: Իրական պատմության
հերոսուհին տարիներ շարունակ ապրել է չորս պատի մեջ
փակված` առանց որևէ մեկին տեսնելու: Աղջկան տնային կալանքի է ենթարկել հայրը, որովհետև աղջիկը փող է գողացել:
Լորկան ընթերցում է իրական պատմությունը, բայց այն հյուսում է իր ձևով` պիեսում ներառելով այլ` առավել համամարդկային խնդիրներ: Ինտիմ ոլորտի և իշխանության ուժի միջև
1

Rubia Barcía J. “El realismo mágico de la Casa de Bernarda Alba“, Revista
Hispánica Moderna, 1965, p. 37-41.
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եղած խնդիրները կատարելապես միաձույլ են: Բերնարդան և՛
իշխանական ուժի ներկայացուցիչ է, և՛ հետևողական մայր, որը
խոչընդոտում է աղջիկների ազատ կամքի դրսևորմանը միայն
այն պատճառով, որ միշտ մտածում է, թե «ի՞նչ կմտածեն մարդիկ»: Լորկան, փաստորեն, Բերնարդա Ալբայի միջոցով առաջ է
քաշում պատվի գաղափարի թեման, որը դարեր շարունակ այդքան ակտուալ է եղել իսպանական գրականության մեջ, պատվի
գաղափար, որ Բերնարդայի մոտ հիվանդագին բնույթ է կրում,
նա դառնում է «չգիտակցված» պատվի գերին, մեկը, ով զոհում է
իրեն, իր աղջիկներին, այն ամենն ինչ ունի հանուն հասարակական կարծիքի, որովհետև վախենում է նրանից:
Այս ստեղծագործության կերպարները լաց են լինում,
տառապում, կեղեքվում, սակայն այդ ամենն անում են լուռ, երբեք չեն բարձրաձայնում, որովհետև զրկված են նույնիսկ իրենց
տառապանքն ի ցույց դնելու իրավունքից, թող կինը լինի դժբախտ, բայց բարոյական, հասարակությունը սիրում է միայնակներին, տարաբախտներին, իսկ նա, ով ուզում է ճեղքել հասարակության կառուցած պատնեշները, երջանիկ և ազատ լինել
այն սիրո մեջ, որ իրենք են ուզում, ներում չունեն:
Աղջիկները հաճախ փորձում են ճեղքել մոր երկաթե
կամքը, հակադրվել նրա ճնշող իշխանությանը, հասարակական կարծիքին, կարծրատիպերին, որոնք չնայած վաղուց արդեն կորցրել են իրենց իմաստն ու արժեքը, բայց և այնպես շարունակում են դառնալ մարդկային կյանքերի ողբերգականության պատճառ: Զավեշտալին այն է, որ Բերնարդան իր տան
ամենաբանտարկված կինն է, որովհետև նրա բանտի պարիսպները կառուցված են անդալուզյան չոր մտածելակերպից և
կարծրացած ավանդույթներից, մի բան, որը Լորկան լիովին
տրամաբանական է համարում, այն առումով, որ խոսքն անդալուզյան միջավայրի մասին է, որովհետև Անդալուզիան ո՛չ Բարսելոնն է, ո՛չ Մադրիդը, այստեղ մտածողության խնդիր կա, քանի որ անդալուզցիները միշտ էլ տարբերվել են իրենց պահպանողականությամբ և ավանդապաշտությամբ:
Բերնարդայի` հասարակության հանդեպ ունեցած պաշտամունքը և սնոտիապաշտությունը հասնում են այն աստիճանի, որ կարգադրում է սպիտակ գույնով ներկել տան պատերն ու
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շրջակայքը, որովհետև դրանց կողքով տղամարդ է անցել: Նա
համոզված է, որ սարսափելի է ապրել մի վայրում, որտեղ ջուրը,
ջրհորները թունավորված են, այսինքն` թունավորված են մարդիկ, նրանց հոգին, ներաշխարհը, բարոյական արժեքները: Բերնարդան թույլ չի տալիս տարեց մորը գնալ ծովի մոտ, որովհետև
ջուրը սեռական հակումների խորհրդանիշ է, աղջիկներին
նույնպես թույլ չի տալիս բակից ջուր բերել, այլապես մարդիկ
միանգամից կհասկանան, թե ինչ կա նրանց մտքին: Նույնիսկ
պիեսի ամենաողբերգական պահին, երբ Ադելլան` կրտսեր
դուստրը, ինքնասպան է լինում, մայրը չի ցավում նրա մահվան
համար, հակառակը` չափազանց հպարտ է, որովհետև բոլորը
կիմանան, որ Բերնարդա Ալբայի դուստրը կույս է մահացել1:
«Արյունոտ հարսանիքն» իր ողբերգականությամբ և հասարակական կարծիքի առանձնահատուկ շեշտադրմամբ ամենևին էլ չի զիջում մնացած մյուս դրամաներին, հատկապես` երբ
Մայրն առանձնակի հպարտությամբ Հարսնացուի հորը պատմում է, որ իր տղայի երակներում իսկական տղամարդու արյուն
է հոսում, նա պարկեշտ է, գինի չի խմել, և մինչև ամուսնությունը ոչ մի կնոջ չի ճանաչել. Մայրն առավել քան հպարտ է այն
պատճառով, որ բոլորը գիտեն այդ մասին2:
Գրեթե բոլոր դրամաներում ակնառու է պատվի գաղափարի կարևորությունն ու շեշտադրումը, մի բան, որը կարելի է
քննարկել երկու հայեցակետերից. առաջին` պատվի գաղափար, որը վեհ և կարևոր է կոնկրետ անձի համար, երկրորդ`
պատվի գաղափար, որը պետք է վեհ և կարևոր լինի մյուսներին,
հասարակությանը ներկայանալի լինելու համար: «Արյունոտ
հարսանիքը» պիեսում Մայրը հպարտ է իր որդու արժանիքներով ոչ միայն նրա համար, որ իր որդին տիրապետում է նման
բարձր որակների, այլ որ դրանց մասին գիտեն բոլորը` հարևանները, որոնց հետ նա շատ հաճախ զրույցի է բռնվում, բարեկամները, իրենց ամբողջ միջավայրը:
Այսպիսին է Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի դրամատուրգիայի հակիրճ, սակայն բովանդակալից ուսումնասիրությունը:
1
2

Revista Cruz y Raya “Bodas de Sangre”: Editorial El Arbol, 1935, p. 41.
Federico García Lorca “Bodas de Sangre”, 1933, Granada, p. 45.
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Չնայած մեծն գրողի կյանքը շատ վաղ է ավարտվել, այնուամենայնիվ, նա շարունակում է ապրել բոլոր սերունդների հետ:
Լորկայի պիեսները բեմադրվում են աշխարհի լավագույն բեմերում` ամեն անգամ ներկայանալով նոր շնչով, խանդավանքով
և ոգևորությամբ, որովհետև Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկան վաստակել է հավերժ պոետի, դրամատուրգի, բեմադրիչի, երաժշտի,
նկարչի, իսկական արվեստագետ կոչվելու փառքն ու պատիվը:
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