




„Każdy bezwiednie i niejasno czuje, 

Że jest gdzieś dobro, co duszę pokoi, 

liqc eo koniecznie dostać usiłuje. 

Miłość, co gnuśnie ku nieba ostoi 

Dąży, w tym kresie czyśćcowych umorzeń 

Po słusznej skrusze męką się wygoi. 

Jest jeszcze inne dobro, co nie zbawi stworzeń, 

Bo nie jest szcząściem ni jest w nim zasada 

Wszelkiego dobra, ni owoc, ni korzeń. 

Miłość takiemu dobru zbytnio rada 

W trzech wyższych kołach łzami się opłucze: 

Lecz jak się owy trójpodział układa, 

Pragnę, byś doszedł sam, więc nie pouczę." 
l11te llipieri „l11kl k111•11" 

(Czrtciec, Pi.U 1111) 
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FEDERICO GARCIA LORCA 

Urodził się 5 czerwca 1898 w Fuentevaqueros w pobliżu 
Granady i znaczną część dzieciństwa spędził na wsi an
daluzyjskiej. Był wszechstronnie uzdolniony w zakresie 
poezji, rysunku i muzyki, interesował się sztuką ludową, 
zbierał i zapisywał słowa i melodie. Ojciec jego był za
możnym ziemianinem, matka nauczycielką. W 1910 r. 
rodzina Garcia Lorków przeniosła się do Granady. 
Nauczyciehtmi Federica byli m. in. Antonio Segura 
i Manuel de Falla. W 1914 Lorca zdał maturę i wstą
pił na uniwersytet w Granadzie, gdzie studiował prawo. 
Od 1918 r. kształcił się na uniwersytecie w Madrycie. 
Pierwszy jego dramat „Czary motyla" (Eł małeficio 

de la mariposa) wystawiony w 1920 w Teatro Eslava 
w Madrycie nie zyskał powodzenia u publiczności. 

Młodzie11czy zbiór wierszy „Księga poematów" (Libro 
de poemas) ukazał się w 1921 r. W latach 1924-28 
napisał Lorca „Romancero cygańskie" (Romancero 
gitano) - zbiór ten cieszył się wielką popularnością 

w Hiszpanii; malownicza andaluzyjska poezja ludowa 
znalazła wspaniałe odbicie w melodyjnym i obrazowym 
stylu Lorki. 

24 czerwca 1927 odbyła się prapremiera dramatu 

" 
Mariana Pineda" w Barcelonie, dekoracje były dzie-

łem Salvadora Dali, z którym Lorca przyjaźnił się od 
1925, a nawet napisał wiersz „Oda a Salvador Dali.'. 
W 1929 r. wyjechał Lorca przez Paryż i Londyn do 
Nowego Jorku, a potem na Kubę. Plonem te.i podróży 
jest cykl poetycki „Poeta w Nowym Jorku" (Poeta en 
Nueva York) - niezwykłe ostre i gwałtowne oskarże
nie skierowane przedwko konformizmowi nowych cza
sów, pełne proroczych wizji nadciąga,jące.i katastrofy. 

24 grudnia 1930 odbyła się prapremiera sztuki „Czaru
jąca szewcowa" (La zapatera prodigiosa) w Madrycie. 
W 1931 r. Lorca wydal „Poemat o głębokim śpiewie" 
(Poełna del canto .iondo) - są to śpiewy Cyganów 

andaluzyjskich, charakteryzując€ się bogactwem obra
zowania, styłizac_ją folkloru; często w tym zbiorze po
wraca hiszpai1ski motyw śmierci. 
W 1932 r. Lorca objął kierownictwo teatru objazdowego 
„La Barraca". Celem teatru było upowszechnienie 
arcydzieł sceny hiszpa11skiej złotego wieku. Lorca 
inscenizował klasyków we własnych adaptacjach. Tour
nee teatru „La Barraca" po całej Hiszpanii cieszyło się 
dużą popularnością. 

W 1933 r. podróżował Lorca po Argentynie, gdzie od
nosił sukcesy jako reżyser. Jednocześnie pracuje nad 
utworami dramatycznymi „Krwawe gody" (Bodas de 
sangre), „Dom Bernardy Alba" (La casa de Bernarda 
Alba) i „Yerma". 

Prapremiera „ Yermy" odbyła się w Madrycie 29 grud
nia 1934 r. W tym czasie napisał Lorca, uważany za 
arcydzieło, tren na śmierć przyjaciela, toreadora Igna
cia Sancheza Mejias (Llanto por lgnacio Sanchez 
Mejias). W maju 1936 Lorca przygotowuje się do nas
tępnej podróży do Nowego Jorku i zapowiada ukazanie 
się dramatu ,,La destrucción de Sodoma". W czerwcu 
ukończył poeta dramat ,.Dom Bernardy Alba" i prze
czytał go swoim przyjaciołom w obecności Guillena, 
Ałonsa i de Torre. 

16 lipca przybył Lorca do Granady, gdzie 18 lipca 
wybuchło powstanie faszystowskich falangistów. 18 sier
pnia faszyści granadzcy aresztowali poetę, a 19 sier
pnia Federico Garcia Lorca został zamordowany przez 
nich o świcie w wąwozie Viznar pod Granadą. 

Tardara mucho tiempo en nacer, si es que nace, 
un andaluz tan claro, tan rico en a\'entura. 

Hiszpanie do dziś wspominają słowa, którymi Federico 
Garcia Lorca żegnał swego martwego przyjaciela 
Sancheza Mejias, słowa, które określają tak trafnie 
jego własne pełne miłości i współczucia życie: 

Czy kiedykolwiek urodzi się .ieszcze AndałuzY.iczk 

z tak buzliwym losem! 








