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Garcia Lorca urodził sie w 1898 r. w Fuentevaqu eros w pobliżu Grenady 
i znaczną część dzieciństwa spędził na wsi a ndaluzyjskiej. Wszechstronnie uzdol
niony w zakresie poezji, rysunku i muzyki. interesował się pieś nią ludową; zbie
rał i zapisywcił słowa i melodie. Kiedy jego rodzice - ojciec był zcimożnym gos
podarzem, a matka nauczycielką - przenieśli się do Grenady, Lorca zapisał s ię 
ltt na uniwersytet; studiował prawo. 
Debiutował w 1921 r. zbiore m wierszy Libro de poemas (Księg< poematów). 

Następne to Canciones (Pieśni, 1927) i Romancero gitano (Romancero cygańskie . 
1928). Napis:rny w 1930 r. po podróży do Ameryki zbiór F.l poeta en Nueva York 
(Poeh w Nowym Yorku) ukaz;:ił się po śmierci poety. W 1931 Lorca wydał zbiór 
Poema del canto jondo (Poemcit o głębokim śpiewie). 

Po ogłoszeniu II Republiki Lorca objął kierownictwo teatru objazdowego „ La 
Barraca". Przerabiał i inscenizował klasyków, pisał też dla tego teatru własne 
utwory. Pierwszy tecitra lny utwór Lorki uk2n ł się w 1921 r. Jest to El maleficio 
de la mariposa (Czary motyl;:i). Czarująca szewcowa została napisana w 1930 r., 
Miłość don Perl imp lina do Belisy w jego ogrodzie w 1934, Krwawe gody 1933, Yer
m2 1934, Dom Bernardy Alb2 w 1936 r. Po podrćży do Argentyny p:iwstała w 1935 r. 
Panna Rosita czyli Język kwiatów. 

Zginął 19 sierpnia 1936 r. 

Gunter W. Lorenz 

FEDERICO GARCIA LORCA 

Zaraz na początku rebelii generałów został doktor Manuel Fernóndez Monte
si nos, mąż Concepción, siostry poety, lekarz, turmistrz Grenady i przewodniczący 
związków zawodowych , aresztow<i.ny przez faszystów i w dniu 3 sierpnia 19:16 
rozstrzelany wraz z przeważającą częścią radnych miejskich Grenady, którzy 
nie opowiedzieli się po stronie falangistów. Doktor M ontes in os spoczywa dzis 
w grobie rodzinnym n n cmentarzu w Grenadzie. Pcdobny los spotkał przyjaciela 
Lorki, pianistę Medinę. 

Ale n<iwet po tych wyp;:idkach Lorca był nad<il przekonany, że chodzi tylko 
o sprawy czysto polityczne, które go bezposrednio nie dotyczą. Nie orientował 
się, iż nienawiść faszy stów zwracała się przeciwko całej jego rodzinie. Podczas 

gdy terror szcilał nci uliccich Gren::idy 
w domu swych zatroskanych rodziców 
wcale go nie obchodziły. 

wszędzie płynęła krew, poeta przebywał 
pracował, jak gdyby toczące się wypadki 

Aż pewnego dnici musicił i on zauwciżyć, że jest zagrożony. Przyjaciele przes
trzegli go, że kilku przywćdców faszystowskich rozprawiało w pewnej kawiarni 
o tym, iż podczas czystki L orca powinien być również zlikwidowany. Wtedy nie
jaki Ramón Ruiz Alonso zerw::ił się z miejsca, przewrócił krzesło i krzyknął: 
„Na jlepiej zróbmy to zaraz 1''. Chociaż nawet i la wiadomość, przyniesiona przez 
przyjaciół, nie wyd::iła się Lorce wiarogodna , dał się jednak namówić do opusz
czenia domu rodzicielskiego i szukania schronienia dla siebie i swoich rękopisów 
u jednego z przyjaciół, faszy stowskiego poety Luisa Rosalesa. Nie było wcale za 
wcześnie, bo wkrótce po ucieczce Lorki z domu fal::ingiści wtargnęli tcim, chcąc 
go aresztować. 

Luis Rosales , zaprzyjaźniony z Lorką od dziecinnych lat był członkiem falangi 
i n::ileżał do jej czołowych przedstawicieli, toteż Lorc;:i czuł się u niego bezpieczny, 
i rzeczywiście aż do 17 sierpni:oi wieczór pozost<iwiono go t;:im w spokoju. n pół

nocy z 17 na 18 sierpni;:i, kiedy poet;:i leż::ił ju ż w łóżku, zajechała przed dom 
Rosalesa ciężarówka z fal:ingist;:imi pod dowództwem Rilmonil Ruiza Alonsa. 
F.scuadra Negra (Czarny Oddział) - jak nazywano spec jalne oddziały używane 
do aresztowań - wtargnęła do mieszkania, skoro tylko Rosales otworzył drzwi; 
znaleziono Lorkę, zmuszono go do ubr;:inia się i wywleczono siłą z domu. Poet::i 
został zaprowadzony do pałacu faszystowskiego gubernatora cywilnego, gdzie 
uwięziony oficjalnie przesiedział w piwnicy do 18 sierpnia wieczór. 

Plotki o „przypadkowym" zamordowaniu poety są więc niezgodne z prawdą. 
W tych czasach bowiem bez odgórnych inst r ukcji nikt nie odważyłby się wtargnąć 
gwałtem do domu czołowego faszysty . Luis Ros;:iles opublikował potem kilka wier
szy, które dziwnie przypominały liryczne utwory Lorki, przy czym należy pa
miętać, że Federico, szukając schronieni a w domu przyjaciela , zabra ł ze sobą 
osta tnie swe wiersze, z których potem nigdy już nie odnaleziono ani linijki. 

Dnia 19 sierpnia 1936 Federico Garcia Lorka został zamordowany. 
Dokładnie dwa miesiące przedtem w dniu 19 czerwca 1936, Federico Garcici 

Lorca n::ipiscił był w M;:idryc ie ostatnie zd:rnie swego drnm<itu Dom Bernardy 
Alba. zdanie, które brzmi jak przeczucie: 

„Bez 1:=1ment6w! Smierci należy patrzE:ć prosto w twarz„. Łzy tylko w samot
ności! Wszyscy toniemy w morzu ża łoby. Milczeć ... Milczeć! 

W dniu 20 sierpnia 1936 faszystowska gazeta wydawana w Grenadzie, „Ideał", 
w codziennej liście rozstrzelanych umieściła nazwisko: Federico Garcia Lorca. 

PIW, Wwa 196 ~, s. 114-117. 
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