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ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ 

Իսպանացի բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, թատրոնի 
տեսաբան և գեղարվեստական ղեկավար, երաժիշտ, նկարիչ Ֆեդերի-
կո Գարսիա Լորկան ծնվել է 1898 թվականի հունիսի 5-ին Գրանա-
դայի Ֆուենտե Վակերոս գյուղում: Լորկան «27»-ի սերնդի հայտնի 
ներկայացուցիչներից է, որն, իրավամբ, կարող է համարվել 20-րդ դա-
րի իսպանական գրականության մեծագույն գրողներից մեկը, քանզի 
վերջինս իր ստեղծած գրականությամբ անջնջելի հետք է թողել հա-
մաշխարհային գրականության վրա: 

20-րդ դարի իսպանական թատրոնի հաղթարշավը կապվում է 
Վալյե-Ինկլանի, Գարսիա Լորկայի և Բուերո Վալյեխոյի անունների 
հետ: Լորկայի գրականությունը յուրօրինակ է և անկրկնելի շնորհիվ 
գեղարվեստական ինտուիցիայի, երաժշտական նուրբ զգացողության 
և ռիթմի: Մեծանուն դրամատուրգի թատրոնը պոետիկական է, որտեղ 
միախառնվում են արձակն ու պոեզիան: Պոետիկական է նաև Լոր-
կայի պիեսների լեզուն, որը գրողը «ժառանգել» է մեկ այլ խոշոր գրող, 
դրամատուրգ Ռամոն Վալյե Ինկլանից: Լորկան ազդեցություն է կրում 
Լոպե դե Վեգայից, երբ պիեսներում ներկայացնում է ազգային ժո-
ղովրդական երգեր, իսկ Կալդերոն դե լա Բարկայի ազդեցությամբ իր 
պիեսները կառուցում է ողբերգական ճակատագրի և տարբեր ալեգո-
րիաների հիման վրա:  

Լորկան սպանվել է 1936 թվականի օգոստոսի 16-ին հայրենի 
Գրանադային հարակից տարածքում բռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրան-
կոյի պատվերով, իսկ տաղանդաշատ գրողի գրական ժառանգությունը 
հանրությանը հասու է դարձել միայն բռնապետի մահից հետո:  

Այնուհանդերձ, մեծանուն գրողը, գնդակահարությունից շատ 
տարիներ անց, դեռևս շարունակում է մասամբ չբացահայտված և 
առեղծվածային մնալ հանրության համար:  

Փոքրածավալ այս ուսումնասիրությունը ընդամենը մեկ քայլ է` 
բացահայտելու Ֆ. Գ. Լորկայի դրամատուրգիայի առանձնահատկու-
թյունները տվյալ ժամանակի իսպանական թատրոնի ուսումնասիրու-
թյան շրջանակներում: 

 
  



5 
 

ԳԼՈՒԽ 1 
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, ան-
կասկած, 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 իս-
պանացի ամենամեծ դրամատուրգներից մեկը, քանի որ վերջինիս հա-
ջողվել 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 անդալուզիական տիկնիկային թատրոնին:  

Իսպանիայում իբրև սյուրռեալիստական առաջին թատրոնի 
ղեկավար կրկին հիշատակվում է Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի անու-
նը: Սյուրռեալիստական թատրոն, որտեղ աշխատել, համագործակցել 
են Սալվադոր Դալին, Մառուխա Մալյոյը, Ռեմեդիոս Վարոյը, Լուիս 
Բունյուելը1:  
 Մինչ անդրադառնալը Լորկայի թատրոնին, ոչ ծավալուն ան-
դրադարձով հարկ է ներկայացնել իսպանական թատրոնի ձևավոր-
ման, զարգացման ընդհանուր պատկերը:  

Այսպիսով` հռոմեական կայսրության անկման հետ ոչնչանում է 
նաև հունահռոմեական միջնադարյան թատրոնը` իրենից հետո թողնե-
լով միայն ծաղրածուների, որոնց` բեմահարթակին հայտնվելն արգել-
վում է կղերականների կողմից, քանի որ վերջիններս համոզված էին, 

                                                            
1  Allegri, L.: “La idea de teatro en la Edad Media”, Insula, 527, (1990), p. 3-7. 
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որ ծաղրածուները ծառայում են սատանային` իրենց շարժումներով 
«խոսելով» աշխարհիկ սիրո, կրքի և կանացի մարմնի մասին, այն 
դեպքում երբ թատրոնը չէր կարող մեղսավոր վայր լինել հասարակու-
թյան համար1:  

Այդպիսով` կղերականները թույլ են տալիս բեմադրել ներկայա-
ցումներ եկեղեցիներում և դրանց հարակից տարածքներում միայն այն 
դեպքում, եթե այդ ներկայացումները վերաբերելու են հավատքին, 
եկեղեցուն և առհասարակ` կղերականությանը:  

Հարկ է հիշեցնել, որ սա վերաբերում է վաղ միջնադարյան, 
դեռևս նոր-նոր ձևավորվող թատրոնին, իսկ ահա 13-14 դարերի թատ-
րոնի մասին գրեթե անհնար է որևիցե ստույգ տեղեկություն փոխան-
ցել. պատճառը, անշուշտ, թատերական գրավոր տեքստերի բացակա-
յությունն է: Իսպանական թատրոնի մասին վերստին հիշատակվում է 
միայն 15-րդ դարում, երբ բեմադրվում է Ֆեռնանդո դե Ռոխասի «Սե-
լեստինան»2: 

Եթե քննենք իսպանացի գրականագետների աշխատություննե-
րը, ապա պետք է նշենք, որ Իսպանիայում հենց հոգևորականներն են 
եղել առաջին թատերգուները3: Նրանք բեմադրել են ներկայացումներ` 
փորձելով ոչ միայն անձամբ իրենց, այլև հասարակության համար բա-
ցահայտել հավատին, աստվածաշնչին և ավետարաններին վերաբե-
րող լեգենդներ, միֆեր, պատմություններ: Սկզբնական այդ ներկայա-
ցումները բաղկացած են եղել երկխոսություններից, որոնք հոգևորա-
կանները վերցրել են Աստվածաշնչից: Այդ ներկայացումները բեմադր-
վել են եկեղեցիներում, երգչախմբերում կամ պարզապես հսկայական 
նավերի կառամատույցներում, որտեղ հնարավոր էր հավաքել մարդ-
կանց և այդպիսով նաև հանդիսատես ունենալ4:  

Ավելի ուշ` արդեն վաղ միջնադարում, վերը նշված կրոնական 
բնույթի ներկայացումները դառնում են ավելի ծավալուն, որովհետև 
ժամանակի հետ դրանց ավելանում են կոմիկական, առավել աշխար-
հիկ թեմաներին վերաբերող տարրեր, ահա թե ինչու հոգևորականնե-
րը հորդորում, պահանջում են այդօրինակ ներկայացումները դուրս բե-

                                                            
1  Castagnino, R. H.: Teatro. Teorías sobre el arte dramático (I), Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, (1969), pp. 36-37. 
2  Massip, F.: El teatro medieval, Barcelona, Montesinos, (1992), p. 83.  
3  Նույն տեղում, էջ 11-12: 
4  Allegri, L.: “La idea de teatro en la Edad Media”, Insula, 527, (1990), p. 23. 
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րել եկեղեցական տարածքներից, իսկ բեմադրիչներին չի մնում ոչինչ, 
քան ծավալել իրենց գործունեությունը առավել լայն, ընդարձակ տա-
րածություններում, փողոցներում, մինչևիսկ գերեզմանատներում1: 

Իսպանական ազգային թատրոնի ծնունդը, փաստորեն, կապ-
վում է կրոնական ծեսերի և պաշտամունքի հետ: Պատարագը քրիս-
տոնեական կրոնի հիմնական ծեսերից մեկն է, ժամերգություն, որն իս-
պանական 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 ավե-
տարանիչների կամ հոգևորականների կյանքի մասին պատմող պատ-
մություններ, լեգենդներ, օրինակ` «Ռեյես Մագոսի» մասին ներկայա-
ցումը, որում անդրադառնում են կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցու կող-
մից ընդունված հանրահայտ ծեսին, երբ երեք մոգերը ժամանում են 
Նազարեթ` նորածին Հիսուսին բերելով ոսկուց, խունկից և զմուռսից 
պատրաստած նվերներ2: 

«Սակրալ աուտոներին» փոխարինելու են գալիս “juegos de 
escarnio” կամ «ծաղրանքի խաղերը», որոնց նպատակը, ի տարբերու-
թյուն սակրալ աուտոների, ոչ թե հասարակության մեջ հավատ սերմա-
նելն ու տարածելն էր, այլ ծաղրանքի և կրկնօրինակման միջոցով 
նրանց զվարճացնելը: Նմանատիպ բեմադրություններում կարելի էր 
տեսնել թափառական խունգլարների, ծաղրածուների կամ տրուբա-
դորների, որոնք իրենց ներկայացումները բեմադրում էին մեծ տոնա-
վաճառներում, պանդոկներում կամ բակերում3:  

16-րդ դարում «ծաղրանքի խաղերը» դուրս են բերվում բաց 
տարածություններից և տեղափոխվում կոռալներ, որոնցից ամենա-
հայտնին` Մադրիդի «Պաչեկա» կոռալն է, իսկ իբրև իսպանական ազ-
գային առաջին թատրոններ հիշատակվում են «Դե լա Կրուսի» և «Ար-
քայազնի» թատրոնները4:  

                                                            
1  Castagnino, R. H.: Teatro. Teorías sobre el arte dramático (I), Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, (1969), pp. 42-44. 
2  Teatro Medieval. El drama litúrgico, Eva Castro (ed.), Barcelona, Crítica, 

(1997), p. 243. 
3  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 33-35. 
4  Նույն տեղում, էջ 39։ 
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Կրոնական և ծաղրանքի բնույթի ներկայացումներին աստիճա-
նաբար փոխարինելու են գալիս ֆարսերը, կոմեդիաները և ինտերմե-
դիաները, իսկ տրագիկոմեդիայի մասին խոսվում է ավելի ուշ, երբ իս-
պանական ազգային թատրոնը թևակոխում է լիովին նոր փուլ, որտեղ 
դրամատուրգի իր տաղանդով փայլում է Լոպե դե Վեգան1: 

Իսպանական միջնադարյան թատրոնի ձևավորումն ու զար-
գացումն առանց որևէ լուրջ փոփոխության շարունակվում է մինչև 16-
րդ դար, մինչ այն պահը, երբ անդրադառնում են թատրոնի արդիա-
կանացման գաղափարին, որն իրականություն է դառնում միայն 17-րդ 
դարում շնորհիվ Լոպե դե Վեգայի «Մեր օրերում նոր կոմեդիա ստեղ-
ծելու նոր արվեստի մասին»2 հանրահայտ էսսեի: Շատ ու շատ թատե-
րագետների պնդմամբ` այսուհետ իսպանական թատրոնը կարող էր 
հավասար քայլել, մինչևիսկ մրցել Շեքսպիրի և Կոռնեյլի ստեղծած 
թատրոնների հետ3: 

16-րդ դարի իսպանական թատրոնը զարգանում է տարբեր 
ազդեցությունների ներքո`  

ա) կրոնական` Խիլ Վիսենտե 
բ) կլասիցիստական` Խուան դե լա Կուեվա 
գ) իտալական` Խուան դե Էնսիա 
դ) ազգային` Խուան դե լա Կուեվա4: 

 Այս շրջանի լավագույն դրամատիկական պիեսն ընդունված է 
համարել Ֆեռնանդո Ռոխասի «Սելեստինան», որը հումանիստական 
կոմեդիա է` գրված ավելի շատ ընթերցելու և մտորելու, քան բեմադրե-
լու համար: 

Եվ վերջապես, 17-րդ դարն իսպանական թատրոնի ոսկե-
դարյան շրջանն5 է. «Աշխարհը թատրոն է, թատրոնը` արվեստ, որը 
լավագույնս ներկայացնում է կյանքը»6:  

«Ոսկե դարում» ի հայտ են գալիս թատերական առաջին կա-
ռույցները, որոնց անվանում են «կոռալներ կոմեդիաների համար»1: Այ-
                                                            
1  Lope de Vega, Comedias, edición de PROLOPE (UAB), Partes XI – XIII, varios 

coordinadores y editories, Madrid, Gredos (2012 – 2014), p. 12-15. 
2  Porqueras-Mayo, A. 1980. "El Arte nuevo de Lope de Vega o la loa dramática a 

su teatro". Hispanic Review 53. 399-414.  
3  Նույն տեղում, էջ 56-59: 
4  Նույն տեղում, էջ 33: 
5  Նույն տեղում, էջ 41: 
6  Նույն տեղում, էջ 42-44: 
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սուհետ թատրոնը կառույց է, որն ունի առաջարկ և պահանջարկ: Այս 
շրջանի մեծանուն թատերգուներն են Սերվանտեսը և Լոպե դե Վե-
գան, որոնց հաջորդում են Տիրսո դե Մոլինան, Ռուիզ դե Ալարկոնը, 
իսկ ավելի ուշ մեկ այլ խոշոր թատերգու` Կալդերոն դե լա Բարկան2: 

Լոպե դե Վեգան ստեղծում է թատրոն բոլորի և հատկապես` 
հասարակ ժողովրդի համար: Հրաժարվելով Արիստոտելի «Պոետի-
կայի» կլասիցիստական` տեղի, ժամանակի, գործողության եռամիաս-
նության 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 հան-
կարծ հոսում են արցունքները, իսկ արտասուքի մեջ հանկարծ համակ-
վում ենք ծիծաղելու անզուսպ ցանկությամբ հետևաբար կյանքը, ըստ 
Լոպե դե Վեգայի, չի կարող միայն ողբերգական կամ կատակերգա-
կան լինել: Եվ ուրեմն, եթե իրական կյանքը լավագույնս ներկայացվում 
է թատրոնում հետևաբար չի կարելի անտեսել ժանրերի մեջ ամենա-
կարևորը` տրագիկոմեդիան:  

Լոպե դե Վեգան մշակում է նաև բեմական ինտրիգի տեսու-
թյունը: Եթե ինտրիգը պիեսի նյարդն է, որն ամուր կապում է հանդի-
սատեսին 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 առօ-
րյա 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 իսպա-
նացի 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 «Կաս-

                                                                                                                                      
1  Lírica, Madrid, Castalia, Tercera edición. Colección Clásicos Castalia, 1999, p. 112. 
2  Castagnino, R. H.: Teatro. Teorías sobre el arte dramático (I), Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, (1969), pp. 49-52. 
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կածելի 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` ար-
յուն, դաշույն, կիթառ, վարդ, որոնց միջոցով Գարսիա Լորկան ստեղ-
ծում է մի անչափ միստիկ միջավայր, որտեղ նկատելի են Վալյե-Ինկ-
լանի տրանսցենդենտալ ռեալիզմին հատուկ տարրեր, որոնց միջոցով 
վեր է հանվում մարդու գոյության խնդիրը. սա արդեն Միգել դե Ունա-
մունոյի ազդեցությունն է2:  

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 թատերգու-
ներ Ֆրանցիսկո Վիլյաեսպեսան և Էդուարդո Մարկինան: Էդուար-
դո Մարկինային ներշնչում են պատմական թեմաները, ավելի ուշ 
Լորկայի հետ նրանք բեմադրում են «Արյունոտ հարսանիք» ողբեր-
գությունը: Իսպանացի գրականագետներից շատերի հավաստ-
մամբ` Լորկան հենց Մարկինային է հանձնել «Մարիաննա Պինե-
դայի» առաջին ձեռագիր տարբերակը, որպեսզի վերջինս ձեռագի-
րը 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, որոն-
ցում գերակշռում է կոմիկականը, իսկ լավագույն դրամատուրգ-
ներն են` Ալվարես Կինտերոն և Կառլոս Ամիչեսը: 

3. Ավանդական կոմեդիայի թատրոն, որը կենտրոնացված է բուրժուա-
կան կերպարների վրա, իրենց կոնֆլիկտներով և առօրյա խնդիրնե-
րով, որոնց լավագույն հեղինակը Խասինտո Բենավենտեն է: 

                                                            
1  Eugenia, R. El discurso de Juan Ruiz de Alarcón, Morelia, El Colegio de 

Michoacán, 1999, p. 11-65. 
2  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 2 
ԼՈՐԿԱՆ ԵՎ ԱՆՏԻԿ ԹԱՏՐՈՆԸ  

Լորկայի թատրոնը համարվում է նախապատերազմյան թատ-
րոնի վերածննդի թատրոն: Երբ խոսքը վերաբերում է լորկյան թատրո-
նի բնութագրմանը, գրականագետներն ամենից առաջ խոսում են Լոր-
կա-բանաստեղծի, հետո միայն Լորկա-թատերգուի մասին, որովհետև 
նրա թատրոնն ամենից առաջ բանաստեղծական է:  

Գրականագետ Անտոնիո Ռամոս Էսպեխոն գրում է. «Գարսիա 
Լորկան պոեզիայի խենթ սիրահար էր, նրա մտածողությունը բանաս-
տեղծական էր նույնիսկ թատրոնում, այդ է պատճառը, որ նրա պիես-
ները, հատկապես` դրամաները, անհնար է տարանջատել պոեզիայից, 
սա հատկապես վառ կերպով արտահայտվում է նրա` «Միայնակ Ռո-
սիտան կամ ծաղիկների լեզուն» պիեսում1: 

Անձամբ Գարսիա Լորկան թատրոնը համարում է ազատ ինք-
նարտահայտման ճանապարհ, որտեղ գրողը կարող է արարել, ստեղ-
ծել, 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 գործունե-
ությանը, ապա դրամատուրգիայում հիանում է Միգել դե Ունամունո 
դրամատուրգով, ինտելեկտուալ գրողի մտքի խորությամբ: Ընդ որում` 
Ունամունոյի հանդեպ այդ ակնածանքի մասին Լորկայի եղբայրը` 
Ֆրանցիսկո Գարսիա Լորկան իր հուշագրություններում գրում է. «Եղ-
բայրս մեծագույն հարգանքով է վերաբերվել Ունամունոյին: Հիացմուն-
քը, որը նա 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»21: 

                                                            
1  Antonio Ramos Espejo ‘’El teatro español y Federico García Lorca”, 1988, 

Granada, p. 22-35. 
2  http://www.unav.es/gep/UnamunoPerfilBiografico.html.  



12 
 

Բացի հարգանքից և ակնածանքից` Լորկա-Ունամունո գրողնե-
րին միավորում է նաև գրականությունը: Իսպանացի բանահավաք, 
գրականագետ Մենենդես Պիդալը, որը նաև Լորկայի մտերիմ ընկերն 
էր, իր հոդվածներից մեկում գրում է, որ երկու գրողները, ստեղծագոր-
ծելով տարբեր ժանրերում և տարբեր մոտիվներով, այնուամենայնիվ, 
հատվում են մի կետում, որը կոչվում է ողբերգություն: Լորկան խոստո-
վանել 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 բանաստեղ-
ծությունների 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 հանդի-
սատեսը տեղեկանում է հունական ողբերգության` երգչախմբի միջո-
ցով), Կալդերոն դե լա Բարկան իր խոհափիլիսոփայական պիեսներով 
և ալեգորիաների առատությամբ, խամաճիկների թատրոնի ազդեցու-
թյունը, որ հատկապես ակնառու է Լորկայի թատերական գործունեու-
թյան առաջին շրջանում: Եվ ընդհանրապես, Լորկան երբեք չի հեռա-
ցել դասականներից, իր թատրոնը հարստացրել է հունական ողբեր-
գության տարրերով, սերվանտեսյան խրատական նովելներով3: 

Գրականագետները հիշատակում են նաև Տիրսո դե Մոլինայի 
թատրոնի ազդեցությունը Լորկայի պիեսների վրա, հատկապես երբ 
գրողը պիեսներում առաջնահերթությունը տալիս է կնոջը, որտեղ 
տղամարդիկ գրեթե ասելիք կամ անելիք չունեն, տղամարդը լոկ ստ-
վեր է, միայն կինը կարող է ճակատագրական լինել, սա հստակ երևում 
է այնպիսի պիեսներում, ինչպիսիք են` «Մարիաննա Պինեդա», «Արյու-
նոտ հարսանիք», «Յերմա», «Բերնարդա Ալբայի տունը», «Միայնակ 
Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն» և այլն: 

                                                                                                                                      
1  http://www.poesia-inter.net/indexmu.htm. 
2  http://www.unav.es/gep/UnamunoPerfilBiografico.html. 
3  http://www.unav.es/gep/UnamunoPerfilBiografico.html. 
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Այնուամենայնիվ, արձակագիրը, որն ամենաշատն է ազդեցու-
թյուն թողել Լորկա-դրամատուրգի մտածողության ձևավորման վրա, 
իհարկե, Ռամոն Մարիա դել Վալյե-Ինկլանն է: Իսպանացի գրականա-
գետները հակված են ենթադրելու, որ երկու դրամատուրգների անուն-
ները չպետք է անջատել իրարից, այլ ուսումնասիրել միասին, կողք 
կողքի, ինչպես` Էսքիլեսին և Սոֆոկլեսին, Մառլոյին և Շեքսպիրին, Լո-
պե դե Վեգային և Կալդերոնին1:  

Իսպանացի դրամատուրգ Անտոնիո Բուերո Վալյեխոն առա-
ջինն էր, որ խոսեց Վալյե-Ինկլան-Գարսիա Լորկա ստեղծագործողնե-
րի ընդհանրությունների մասին` շեշտը դնելով լորկյան` «պետք է վե-
րադառնալ ողբերգությանը» հայտնի ֆրազի վրա, որն իրականում 
Լորկան վերցրել էր Վալյե-Ինկլանից2: Վերջինս առաջ էր քաշել այդ 
ֆրազը` նկատի ունենալով իսպանական ողբերգությունը, որն իրակա-
նում ոչ մի կապ չուներ իսկական, այսինքն` անտիկ ողբերգության 
հետ: «Մեր ողբերգությունը ողբերգություն չէ»,– գրում է Վալյե-Ինկլա-
նը3: Էսպերպենտոյի հիմնադիր Վալյե-Ինկլանը մի կողմից հորդորում է 
հրաժարվել ողբերգությունից, մյուս կողմից իբրև գրական ժառանգու-
թյուն թողնում դրամատիկական այնպիսի փայլուն գործեր, ինչպիսիք 
են` «Հրեշավոր կոմեդիաները», «Կախարդվածը», «Աստվածային բա-
ռերը» և այլն4:  

Գարսիա Լորկան, որն իր «Իֆիգենիայի զոհաբերումը», «Մա-
րիաննա Պինեդա» և «Հասարակությունը» պիեսներով փորձել էր մո-
տենալ 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՛ Գարիսա Լորկան իրենց դրամատուր-
գիայում գործածում են Բոդլերի և Վեռլենի սիմվոլիստական լեզուն, 
որն առավել քաջածանոթ էր Լորկային, քանի որ գրողն արդեն այն 

                                                            
1  A. L. Owen, verdad sospechosa in the Editions of 1630 and 1634», Hispania, 

VIII (1925), p. 85-97.  
2  Antonio Ramos Espejo ‘’El teatro español y Federico García Lorca”, 1988, 

Granada, p. 13-421. 
3  Laffranque, M.: Les idées esthétiques de Federico García Lorca (París, 1967), 

p. 77-78. 
4  Նույն տեղում, էջ 81: 
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գործածել էր իր պոեզիայում, մասնավորապես` «Գնչուական ռոմանսե-
րոյում»1: 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 մար-
դուն 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, տիե-
զերական կամ երկնային երևույթներ` արև, լուսին, աստղեր, առօրյա 
գործածական առարկաներ կամ վերացական հասկացություններ` 
արյուն, դանակ, գույներ և այլն:  

Թատրոնի մասին Լորկայի լավագույն դատողությունները կա-
րելի է ընթերցել «Զրույց թատրոնի մասին»2 (1935) փոքր ծավալի 
ստեղծագործության մեջ, որը երբեմն նաև անվանում են հրապարա-
կախոսական ելույթ թատրոնի մասին, որտեղ 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 զին-
վորների հուսահատության մասին»: Պահանջ, պայքար, սեր, ինքնա-
զոհություն, ահա սրանք են, որ պիտի «թրթռան» արվեստագետի հո-
գում: Բոլոր թատրոնները լի են ջերմոցային վարդերի կեղծ թագադ-
րություններով, իսկ հասարակությունը կարծես թե գոհ է, քանի որ երբ 
տեսնում է կեղծ թրթռացող սրտեր, ծափահարում է, մինչդեռ իսկա-
կան, ճշմարիտ բանաստեղծը, որին ես անվանում եմ դրամատիկական 
պոետ, ողբերգական պոետ, այդպիսի դրամատուրգը չպետք է մոռա-
նա այգաբացի շաղով ցողված վարդաստանները, որտեղ տառապում 
և կսկիծից հառաչում են հողագործները, չպետք է մոռանա որսորդի 
փամփուշտից վիրավոր աղավնուն, որը հոգեվարք է ապրում խնկենի-

                                                            
1  Laffranque, M.: Les idées esthétiques de Federico García Lorca (París, 1967), 

p. 41. 
2  Նույն տեղում, էջ 171-172: 
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ների 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: Թատ-
րոնն ամենաօգտակար և ամենաարտահայտիչ գործիքներից մեկն է, 
որի միջոցով կարող ես ճանաչել սեփական երկիրդ, ժողովրդիդ, թատ-
րոնն ի վերջո երկրիդ բարձրությունը չափելու բարոմետր է: Լավ կազ-
մակերպված 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 մի-
ջոցով 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 խորքում: 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 պայ-
քարեն իրենց իրավունքների և լավ թատրոնի համար: Թատրոնը 
նման է դպրոցի, այն աշակերտներին, որոնք սիրում են խիստ, պա-
հանջկոտ, բայց և բարեխիղճ ուսուցիչներին, փոխարենը «սուր մեխե-
րի» վրա են նստեցնում կիսագրագետներին, որոնք ոչ իրենք են սովո-
րում, ոչ էլ ուրիշներին են սովորեցնում: Այնուամենայնիվ, ես խորապես 
համոզված եմ, որ հասարակությանը կարելի է և հնարավոր է սովո-
րեցնել: Արվեստը պետք է վեր լինի ամեն ինչից, ազնվագույն արվես-
տը պետք է իսպառ բացառի առևտուր բառն ու հասկացությունն իր 
ամբողջ նշանակությամբ»1: 

                                                            
1  Allen Rubert C. “The symbolic Wold of Federico Garcia Lorca: University of 

New Mexico Press”, 1971. 
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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` բանաստեղ-
ծությունը և դրաման, որտեղ ոչ բանաստեղծը կզգա սեփական մենու-
թյունը, ոչ էլ դրամատուրգը: Այս մասին Լորկան գրում է. «Պետք է վե-
րադառնալ ողբերգությանը, որովհետև ժամանակն ինքը կստեղծի կա-
տակերգություններ և ֆարսեր, իսկ այդ ընթացքում ես ողբերգություն-
ներ կնվիրեմ թատրոնին: Պետք է մինչև գոտկատեղդ խարույկի մեջ 
մտնես, որպեսզի դրանով օգնես մյուսներին գտնել իրենց փնտրած 
մարգարիտները, այսինքն` պետք է ինքդ նեղություն կրես, որպեսզի 
ուրիշին լավություն անես»1:  

Լորկայի թատրոնը կապված չէ որևէ կոնկրետ գաղափարա-
խոսության 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 զար-
գացմանը: Այստեղ է, որ անձի անհատականության, ազատության, 
արժանապատվության և ինքնահաստատման ձգտումը հակադրվում է 
հանրության կարծրացած կաղապարներին: Լորկայի անհատական 
տեսակը մեծապես ազդել է նրա ստեղծագործությունների վրա, չնա-
յած դա չի նշանակում, որ նրա ստեղծագործություններն ինքնակեն-
սագրական են, հակառակը, հատկապես Լորկա-դրամատուրգի թատ-
րոնի մասին խոսելիս պետք է մոռանալ նրա անձնական կյանքի բոլոր 
մանրամասները, որովհետև դրանք տեղ չեն գտել պիեսներում, փո-
խարենը ամենուր կարելի է նկատել Լորկա-մտածողին, բանաստեղ-
ծին, դրամատուրգին, իրերը և երևույթները զգալու և վերարտադրելու 
լորկյան ուրույն մտածողությունը2:  

Բանաստեղծական իր աշխարհը Լորկան կապակցում է ստեղ-
ծագործելու ունակության հետ, որը համադրվում է բնության կողմից 
արվեստագետին տրված ունակությունների հետ, որոնցով գրողն 
ունակ է ընկալելու, արտահայտելու և համադրելու բանաստեղծական 

                                                            
1  Antonio Ramos Espejo”El teatro español y Federico García Lorca”, 1988, 

Granada, p. 15-45. 
2  Titos Martínez M. “Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975, 

Granada, p. 31-32. 
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այն արձագանքները, որոնք լսելի են միայն բանաստեղծ-մարդուն, որն 
ամենակատարյալն է բոլոր կենդանի արարածների մեջ1. «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 բանաստեղծը 
պետք է փրկի ներկայացումը: Թատրոնը պետք է հիմնված լինի զգաց-
մունքայնության և պոեզիայի վրա, որոնք փոխանցվում են բառերի, 
գործողության և ժեստերի միջոցով: Իմ թատրոնը մթին է, բայց և լու-
սավոր, այն նաև անսահման մանկական է2»,– 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 բովանդակությամբ3: 

Խորխե Գիլյենը գրում է. «Լորկայի «հմայքի» գաղտնիքն այն է, 
որ նա երբեք չի կորցրել երեխաներին հատուկ մանկական երևակայու-
թյունը, իր բանաստեղծական ինտուիցիան, ահա այդտեղից է ծնունդ 
առել նրա խորը մարդկային պոեզիան և միևնույն ժամանակ այն աշ-
խարհայացքը, որը երբեմն մանկական հեքիաթներ է հիշեցնում: Բայց 
նաև կարելի էր տեսնել վշտացած և անսահման տխուր Ֆեդերիկոյին, 
որը շռնդալից հաջողություններից հետո մեկուսանում էր որևէ անկյու-
նում և չափազանց մտերմիկ զրույցներում խոսում մահվան գաղափա-
րի և իրեն մտատանջություններ պատճառող այլ բաների մասին: Ֆե-
դերիկոն ուրախ սիրտ ուներ, տիեզերական ուրախություն կար նրա 
ներսում, բայց դա կապ չուներ նրա խորքային էության հետ, որը հա-
կառակի պես անսահման տխուր էր: Լորկան սարսափում էր արյունից, 
«տեսնել չեմ ուզում», նրա համակվածությունը սև գույնի հանդեպ, 
առասպելների հանդեպ նրա ունեցած կիրքը, նրա երբեք չննջող լեզվի 

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 121: 
2  Martínez Nadal R. “Federico García Lorca habla sobre el teatro”, 1974, 

London, p. 55-95. 
3  Նույն տեղում, էջ 131: 
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կառուցվածքը, առասպելական սիմվոլիկան, այդ ամենն այնքան ազ-
դեցիկ էր»1:  

Լորկայի դրամատուրգիայի մասին խորհելիս Մենենդես Պի-
դալը գրում է. «Չնայած Լորկան գրել է հին ավանդույթներով և կենցա-
ղավարություն վարող մարդկանց մասին, այնուամենայնիվ, նա ժամա-
նակակից դրամատուրգ է, որովհետև մինչևիսկ ամենահին ստեղծա-
գործությունը Լորկայի գրչի տակ վերաստեղծվել է, հարստացել և վե-
րածվել ապագայի ստեղծագործության: Սա է հենց ժամանակային 
երկխոսությունը, որը Լորկային պահել և շարունակում է զերծ պահել 
«բանահյուսական դրամատուրգի» պիտակից: Ժամանակային այդ եր-
կակիությունը մի կողմից ի ցույց է դնում հին ավանդույթներն ու բար-
քերը, մյուս կողմից` ժամանակակից մարդկանց առօրյան ու նոր մտա-
ծողությունը»2: 

Իսկական, ճշմարիտ ողբերգությունը լավագույնս ներկայացնե-
լու համար Լորկան դիմում է անտիկ աշխարհին, ուրիշ էլ ի՞նչ ձևով կա-
րելի է ցույց տալ սեփական և ուրիշի ճակատագրի ողբերգությունը, 
եթե չհետևել հույն ողբերգակների հերոսների կյանքի ընթացքին: Լոր-
կան կառուցում է պիեսները` իբրև հիմք ընդունելով հունական ողբեր-
գությունը` 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 ճակա-
տագրի շուրջ3:  

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 սկզբանե ստվերի պես թափա-

                                                            
1  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), págs. 691-702. 

2  García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza, p. 
19-20. 

3  Gibson, Ian: Federico García Lorca, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p. 15-55. 
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ռում է ստեղծագործության մեջ, իսկ վերջում փոթորկի պես իր մեջ առ-
նում գլխավոր հերոսներին1: 

Լորկայի համար թատրոնի նորարարությունը մեծ մասամբ 
կապված է պլաստիկայի հետ, իսկ ներկայացման մեծ մասը կախված է 
նրա ռիթմից, գույնից, գեղարվեստական ձևավորումից, նկարչությու-
նից, որոնք լրացնում են, մի տեսակ ամբողջական դարձնում ներկայա-
ցումը:  

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»2:  

Ըստ Լորկայի` թատրոնը պոեզիա է, որը դուրս է հառնում 
գրքից և մարդկային բնույթ ստանում, ահա թե ինչու տևական, մնա-
յուն է պոետների ստեղծած թատրոնը, իհարկե ոչ թե քնարերգու-
պոետների, այլ դրամատուրգ-պոետների ստեղծած թատրոնը, որով-
հետև իսպանացի հանդիսատեսն արդեն վաղուց սովոր է պոետիկա-
կան թատրոնին և չափածո պիեսներին:  

Լորկան, հետևելով Լոպե դե Վեգայի դրամատուրգիական 
օրենքներին, հրաժարվում է արիստոտելյան եռամիասնության օրեն-
քից, որովհետև թատրոնում բոլորը և ամեն ինչ պետք է ազատ լինի. 
թե՛ հանդիսատեսը, թե՛ պիեսի հեղինակը, թե՛ բեմադրողը, թե՛ դերա-
սանը: Իսկ 16-17 դարերի իսպանական թատրոնի «հնարամիտ ծա-
ռայի» կերպարը, որը գերազանցում է իր տիրոջը խելքով և մտքով, 
լորկյան պիեսներում այլևս տեղ չունի3:  

Ընդունված է համարել, որ անտիկ աշխարհում ողբերգությունը 
ծնվել է ողբերգական խոռից, իսկ խոռի ծագումն անմիջականորեն 
կապվում է կրոնական ծիսակարգի, ավելի ճիշտ` աստվածների պաշ-
տամունքի ծեսի հետ: Լորկան, հետևելով հույներին, իր պիեսներում 
ստեղծում է հունական երգչախմբի յուրօրինակ մի տեսակ, որը շեշ-
տադրում, ընդգծում է սյուժեի ամենանշանակալի, հատկապես` ողբեր-

                                                            
1  Lope de Vega, Comedias, edición de PROLOPE (UAB), Partes XI – XIII, varios 

coordinadores y editories, Madrid, Gredos (2012 – 2014), p. 45-49. 
2  Նույն տեղում, էջ 68: 
3  Նույն տեղում, էջ 71: 
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գական պահերը, որի բազում օրինակներ կարելի է տեսնել օրինակ` 
«Արյունոտ հարսանիքում»1:  

Վերը նշված պիեսի երկրորդ արարում երգչախմբի ելույթը 
հնչում է ռիթմով, որն այնքան շատ է կարևորում Լորկան իսպանական 
թատրոնում: Երրորդ գործողության մեջ երգչախմբին փոխարինելու են 
գալիս փայտահատները, որոնց ներկայությունը հուշում է սիրահարնե-
րի փախուստի և հետագա գործողությունների մասին: Հեռվից լսվում է 
ջութակների աղեկտուր ելևէջները, որոնք ողբերգական ավարտ են 
կանխագուշակում սիրահարների համար` առավել դրամատիկ դարձ-
նելով բեմադրվող պիեսը, որն ավարտվում է երգչախմբի ելույթով` ար-
ձակելով ափսոսանքի և հառաչանքի ճիչեր2:  

Գրականագետ Խոսե Մոնլեոնը Լորկայի ստեղծագործություն-
ների մեջ առանձնացնում է սիրո և ազատության փոխհարաբերությու-
նը, քանի որ երկու սիրող սրտերի ողբերգությունը ծնվում է անարդա-
րությունից, «գրված և չգրված» օրենքներից: Լորկայի համար սերն 
անբաժան է մահից, փախուստ չկա դրանից, քանի որ իրար համար 
պատրաստ են մեռնել միայն իսկական սիրողները3: 

«Կատարյալ երկ ստեղծելու համար արվեստագետը պետք է 
ականջալուր լինի իր ներաշխարհում ապրող երեք հզոր ձայներին` 
մահվան ձայնին իր բոլոր կանխագուշակումներով, սիրո և արվեստի 
ձայնին»-գրում է Գարսիա Լորկան4: 

Հնարավոր չէ պատկերացնել Լորկայի պիեսներն` առանց ծե-
սերի և ռիտուալների, որոնք նույնպես անտիկ աշխարհի անբաժանելի 
մասն են: «Յերմայի» վերջին գործողության երրորդ տեսարանում Լոր-
կան ակնարկում է, որ ծեսերն ու հավատալիքները, առավել ևս ժո-
ղովրդական ավանդազրույցներն ու իմաստությունը, երբեք չեն սխալ-
վում, 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: 

                                                            
1  Bodas de sangre de Juan José Castro (1952), Wolfgang Fortner (1957), Sándor 

Szokolay (1964), Nicola LeFanu (1992). P. 12-55. 
2  Նույն տեղում, էջ 36: 
3  Նույն տեղում, էջ 51: 
4  Gibson, Ian: Federico García Lorca, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p. 42. 
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Թե՛ հունական, թե՛ Լոպե դե Վեգայի, թե՛ Լորկայի թատրոնի 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը երաժշտությունն1 է: Հույն ողբեր-
գակների շարքում Լորկան առանձնացնում է Էվրիպիդեսին, որի 
ստեղծած գրականությունից վերցնում է կնոջ հոգեբանության, ինչպես 
նաև հասարակության մեջ նրա սոցիալական դիրքի ուսումնասիրու-
թյան և այն թատրոնում ներկայացնելու գիծը: Լորկան կնոջ հոգին դի-
տարկում է իբրև ուսումնասիրության չափազանց կարևոր մի կենտրոն, 
որը մեծ խնդիր, պրոբլեմ, որը պետք է խորագույնս ուսումնասիրել, 
որովհետև կինը, որը զոհում է իրեն հանուն հասարակական և սոցիա-
լական պահանջների, ստիպված է լինում կոտրել իր մեջ սեփական 
անհատականությունը, ձգտումները, որովհետև այրապաշտական հա-
սարակության մեջ, ինչպիսին Իսպանիան է (ինչու չէ նաև Հայաստա-
նը) կնոջ իրավունքները ոտնահարվում են ոչ միայն դրսում, այլև սե-
փական 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 քննադատությանը և ճնշմանը, նույն դրամաները 
գրվում են կանացի տեսանկյունից, որի գագաթնակետն է համարվում 
«Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսը, որտեղ Պեպե Էլ Ռոմանոն նույ-
նիսկ չի էլ հայտնվում բեմահարթակին: Տղամարդը լոկ ստվեր է, կնոջ 
երևակայությամբ մեծարված կերպար, բայց երբ այդ իդեալականաց-
ված 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 անբավարա-
րություն, հուսահատություն, մենություն, իրավունքների ոտնահարում, 
անարդարություն, սրանք ապրումներ են, որոնք ուղեկցում են լորկյան 
հերոսուհիներին: Այնուամենայնիվ, կինը որքան էլ բարդ լինի, միևնույն 

                                                            
1  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 y 168-169. 

2  Նույն տեղում, էջ 35-36: 
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է, այդ խելացի, արժանավոր և խիզախ էակը տարիներ շարունակ եղել 
և մնում է իր տան, օջախի պահապանը: Լորկայի հերոսուհիները ճա-
շակում են կյանքի դառնությունները, նրանք հուսահատ, հիասթափ-
ված կանայք են` առանց ամուսինների, առանց երեխաների և մինչ-
ևիսկ հույսի, նրանք իրենց ձեռքն են վերցնում որոշումներ կայացնելու 
և դրանք իրագործելու ծանր պատասխանատվությունը, որովհետև գի-
տակցում են, որ տղամարդն ի զորու չէ այդ անել իրենց փոխարեն: 
Հունական ողբերգությունների կանայք անչափ սիրելի են Լորկայի հա-
մար, որոնց ավելի ուշ տեսնում ենք իսպանական թատրոնում` Հարս-
նացու, Մայր, Յերմա, Բերնարդա Ալբա, Ադելլա, որոնք գալիս են փո-
խարինելու անտիկ աշխարհի ուժեղ և վրիժառու կանանց` Անդրոմա-
քեին, 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, թե 
Էվրիպիդեսի ողբերգություններն արծարծում են հելլենական ավանդու-
թյան մեջ առկա տաբու թեմաներ` ամուսնական կոնֆլիկտներ, համասե-
ռամոլությանը վերաբերող խնդիրներ, կանացի կոնֆլիկտներ, անհնա-
զանդություն 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 հավասարա-
կշված, կայուն անձինք են: Էվրիպիդեսի և Լորկայի պիեսներում նկատ-
վում է հոռետեսություն, որը կապված է նրանց անձնական ապրումների 
հետ: Երկու գրողներն էլ համոզված են, որ հոռետեսության հիմքում էք-
զիստենցիան 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 անխու-
սափելի է, սա հատկապես այն դեպքում, երբ հայտնվում է «լուսանցքից 
այն կողմ», երբ նայում է շուրջը և նկատում, թե ինքը որքան տարբեր է 
մյուսներից և դրանով իսկ որքան միայնակ2: 

                                                            
1  Castagnino, R. H.: Teatro. Teorías sobre el arte dramático (I), Buenos Aires, 

Centro Editor de América Latina, (1969), p. 48-49. 
2  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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Լորկայի պիեսներում սերն առավել քան մարմնական է, պլա-
տոնական սերը Լորկայի և նրա հերոսների համար չէ, որովհետև սիրո 
ամենամեծ նվաճումը մարմնական մերձեցումն է, սիրահարների մար-
մինների միությունը, որն ընկալվում է իբրև սակրալ մի բան, որը միաց-
նում է տղամարդուն և կնոջը և ոչ միայն նրանց:  

Լորկայի եռագրության մեջ («Յերմա», «Արյունոտ հարսանիք», 
«Բերնարդա Ալբայի տունը») ողբերգությունը տեղի է ունենում մարդ-
կային 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 առաջ եկած իրադարձություններ, որոնց մարդն անկա-
րող է ընդդիմանալ, որովհետև այդպես որոշված է ճակատագրով1:  

Հույն ողբերգակները գրում էին, թե մեզ ղեկավարող ուժերը, 
որոնք առավել հաճախ կործանում են մեր կյանքը, գտնվում են բանա-
կանության և արդարության սահմաններից անդին: Ինչպես հունա-
կան, այնպես էլ իսպանական թատրոնում Լորկայի հերոսները գնում 
են դեպի ողբերգությունը երբեմն գիտակցելով, երբեմն էլ չգիտակցե-
լով դրա աղետալի հետևանքները: Գրողը կարծում է, որ միակ բանը, 
որ գիտակցում են իր հերոսները, սերն է, դժբախտություն գուժող սե-
րը: 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 աշխար-
հում դրա վկաներն առավել հաճախ հենց աստվածներն են, ապա Լոր-
կայի հերոսների` Հարսնացուի և Լեոնարդոյի ողբերգությունը, օրի-
նակ, կանխատեսում է Լուսինը, որը խորհրդանշում է հանդիպում 
մահվան հետ: 

Լորկյան «գեղջկական» եռագրության ողբերգական հերոսները 
թե՛ կանայք են, թե՛ տղամարդիկ, որոնք, ձգտելով փախչել սեփական 

                                                            
1  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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ճակատագրից և այդպիսով ձգտելով ազատության, ճակատագրի կամ 
կույր բախտի կամոք իրենք իրենց դրդում են ողբերգական մահվան, 
որն էլ դառնում է նրանց ազատության գինը:  

«Արյունոտ հարսանիքում» սիրահարներն ըմբոստանում են 
կյանքի և իրականության դեմ, փախչում են իրենց հերոսական արար-
քով պաշտպանելու համար իրենց սերը, սակայն կործանվում են, 
որովհետև այդպես է կանխորոշված, նախասահմանված ողբերգական 
ճակատագրով: Մայրությունը կարող էր թևեր տալ, ապրեցնել Յեր-
մային, սակայն մահը կրկին գործի է դնում իր զենքերը, վերահաս ող-
բերգությունը դառնում է անխուսափելի: Ադելլան, այդ ըմբոստ և վճռա-
կան աղջիկը հանդգնում է մարտահրավեր նետել հասարակությանը, 
սակայն այդ համարձակությունը պետք է պատժվեր, որի դատապար-
տումն էլ դառնում է մահը, որովհետև ըմբոստությունը, իրականության 
դեմ ապստամբելը և արգելված սիրուն ձգտելը առաջ են բերում աստ-
վածների զայրույթը1: 

Հունական ողբերգությունների հիմքում աստվածների 
վրեժխնդրությունն է. եթե մարդը որոշել է պայքարել իրեն տրված ճա-
կատագրի 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 ողբերգու-
թյունից խուսափելու համար (ըստ որի Էդիպը պիտի սպանի հորը և 
ամուսնանա սեփական մոր հետ) արքան փախչում է, այնուամենայ-
նիվ, տեղի է ունենում հանդիպումը և առանց իրար ճանաչելու, Էդիպը 
սպանում է հորը, իսկ ավելի ուշ ամուսնանում մոր հետ: Ողբերգությու-
նը 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 ճա-
կատագիրը վերածվում է ճակատագրապաշտության` դառնալով իս-
պանական աշխարհի ողբերգությունների անբաժանելի տարրը, 
առանց որի ողբերգություն չես գրի: Լորկայի և անտիկ աշխարհի գրա-
կանության հիմքում միայն ողբերգությունը չէ, որ միավորում է այդ 

                                                            
1  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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երկու աշխարհները, այլև անկեղծությունը, հունական թատրոնի գե-
ղեցկությունն ու ճշմարտությունը: Գեղեցկության հանդեպ զգայուն 
հույները բացահայտում են լիովին պոետիկական մի աշխարհ, որը լի է 
երաժշտականությամբ, նախերգանքներով, երգչախմբային ռիթմով, 
դերասանների երկխոսություններով, բեմական հանդերձանքի ճոխու-
թյամբ: Պոեզիան անտիկ աշխարհի լեզվի մեջ է, որի միջոցով բացա-
հայտվում է այդ աշխարհի հոռետեսական, ստվերոտ կողմերը, նույն-
պիսի լեզվով է խոսում նաև Լորկան: Եթե թատրոնը պետք է արտացո-
լի իրական կյանքը, իսկ այդ կյանքի մեջ «թրթռում» է պոեզիան հետ-
ևաբար «Այդ պոեզիան է, որ քայլում է փողոցներով, շարժվում պողո-
տաներով և անցնում մեր կողքով»1,- գրում է Լորկան: Լորկան չի 
պատկերացնում և չի ընկալում թատրոնն առանց պոեզիայի, մետա-
ֆորների, պատկերների հարստության, սիմվոլների, երաժշտականու-
թյան և ռիթմի: Բոլոր դարաշրջաններում եղել են գրողներ, որոնք ամ-
պագոռգոռ բառերով, հանդիսավոր ֆրազներով ընդգծել են դրամա-
տիկական ստեղծագործությունները, մինչդեռ նրանց կողքին եղել են 
նաև այնպիսիք, որոնք նախընտրել են կարճ և հասարակ, սակայն 
ասելիքի մեջ խորը երկխոսությունները, ավելին` նրանք խոսքի փոխա-
րեն նախընտրել են պատկերը, սիմվոլը, որը կարող է ավելին ասել, 
քան խոսքը: Լորկան հենց այդպիսի գրողներից է, որը, բարձր գնահա-
տելով «պատկերային խոսքը», գովեստի խոսքեր է հղել Էսքիլեսի և 
պիեսներում նրա պոետիկական լեզվի հասցեին2: 
  

                                                            
1  Fernández Cifuentes “ Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145. 
2  Նույն տեղում, էջ 146: 
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ԳԼՈՒԽ 3 
ԼՈՐԿԱՅԻ ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 

Լորկայի դրամատուրգիան կարելի է դասակարգել ժանրային չորս 
խմբի`  

1. ֆարսեր 
2. կատակերգություններ 
3. ողբերգություններ 
4. դրամաներ1: 

Իսկ ժամանակագրական բաժանումը հետևյալն է` 
«Փոքր թատրոն», որը սկիզբ է առնում քիչ հայտնի «Թիթեռի 

չար կախարդանքը» (El maleficio de la Mariposa) պիեսով, որտեղ Լոր-
կան բացառում է իրերի և երևույթների իդեալական կողմը և մխրճվում 
ֆարսի աշխարհ, որն առավել մոտ է տիկնիկային թատրոնին: Դեռ 
վաղ տարիքից Լորկային գրավում են պարզ, միամտության հասնող 
ներկայացումները, որոնցով կարելի է մոտենալ փոքրահասակ հանդի-
սատեսին: Ֆարսերի շարքում հարկ է առանձնացնել երկու խումբ:  

Առաջին խմբին են պատկանում առավել էլեմենտար, հասա-
րակ ֆարսերը` «Կաչիպոռոյի տիկնիկները», (Los títeres de Cachiporro), 
«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), «Արտասո-
վոր կոշկակարուհին», (La Zapatera Prodigiosa) պիեսները:  

«Թիթեռի չար կախարդանքը» պիեսը բեմադրվել է 1920 թ. իս-
պանացի հայտնի բեմադրիչ Գրեգորիո Մարտինես Սիրենայի կողմից: 
Ասում են` Լորկան չի հավանել բեմադրությունը` այն համարելով չա-
փազանց դաժան, ագրեսիվ և չափազանցրած: Լորկայի գրեթե բոլոր 
պիեսների պրեմիերաները տապալվել են, իսկ հաջողությունը եկել է 
դժվարին պայքարներից հետո:  

                                                            
1  Titos Martínez M. “ Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975, 

Granada, p. 35-38. 
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«Թիթեռի չար կախարդանքը» պիեսը ձախողվում է, քանի որ 
իսպանական հասարակությունը վաղուց ի վեր սովոր էր պոետիկա-
կան թատրոնին հատուկ երկխոսություններից բաղկացած ներկայա-
ցումներին և բնականաբար չի ընդունում չափածո գրված մի պիես, 
որի գլխավոր հերոսները խավարասեր միջատներ են: Այնուամենայ-
նիվ, սյուրռեալիստական բնույթի այս պիեսը գրականագետները հա-
մարում են Լորկայի լավագույն և ամենագեղեցիկ ֆարսերից մեկը1, որ-
տեղ գրողը նախազգուշացնում է մարդկանց ոչ մի դեպքում խոտերի 
մեջ գիրք չթողնել, որովհետև մի անգամ էլ այդպես եղավ, երբ միջատ-
ների խաղաղ կյանքը վրդովվեց մի գրքի պատճառով, երբ միջատնե-
րից մեկը ցանկացավ դրա միջոցով սիրո մասին իմանալ ավելին, քան 
գիտեր: 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, չնա-
յած միջատ են, այնուամենայնիվ, «մանր չեն»: Մարդկանց նման մի-
ջատները նույնպես թախծում են, հառաչում, անպատասխան սիրուց 
բանաստեղծ դառնում: Երիտասարդ միջատները տխուր են, որովհետև 
լինել երիտասարդ նշանակում է լինել թախծոտ և տխուր, որովհետև 
երիտասարդի մեջ սիրտն է խոսում, ոչ թե գիտակցությունը: Հարևան 
միջատները հայտնում են, որ վիրավոր թևով մի սպիտակ թիթեռ են 
գտել, որը ցած է ընկել կիպարիսի ծառից: Երիտասարդ միջատը բու-
ժում է թիթեռի վերքը, այդ ընթացքում սիրահարվում նրա ճերմակ-ճեր-
մակ թևերին, բայց ցավոք թիթեռը չի հասկանում նրա զգացմունքներն 
ու տառապանքը, որովհետև երբեք չի սիրել, չգիտի` ինչպես սիրել: 
Տղան նրան անվանում է չար թիթեռ, որը եկավ, խռովեց իր անդորրն 
ու գնաց. «ճերմակ էր հագած, բայց հոգին սև էր»2: 

Իբրև շարունակություն, նշվում են նաև սիրային թեմաներով 
պիեսները, որոնցում Լորկան արծարծում է իր ստեղծագործության թե-
մաներից մեկը` սիրային հիասթափությունը, չնայած սրանցում դեռևս 
նկատելի չեն ողբերգական այն տարրերը, որոնք տեսնելու ենք ավելի 
ուշ: Այս շրջանում գրվում են «Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հան-
դեպ իր այգում» (1933) և «Արտասովոր կոշկակարուհին» (1926), պիես-

                                                            
1  Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145. 
2  Federico García Lorca “El Maleficio de la Mariposa’’, 1972, Madrid, p. 53-61. 
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ները, որոնք ունեն թեմատիկ նմանություններ և հիմնականում ֆարսի 
և ողբերգության միախառնում են1 : 

«Արտասովոր կոշկակարուհին» պիեսի վրա Լորկան սկսել է 
աշխատել 1926 թվականից, որն իր ամբողջ շուքով բեմադրվել է Ար-
գենտինայում, ներկայացում, որն ուղեկցվում է երգերով, երաժշտու-
թյամբ և տարբեր պարերով2:  

Իսպանացի գրաքննադատ Տիտոս Մարտինեսը գրում է. «Հե-
ղինակը 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 կատարելու-
թյան, որովհետև ամուսնու տհաճ ներկայությունը ոչնչացնում է այն 
իդեալական կերպարը, որը նա կերտում է իր ներսում ամուսնու բացա-
կայության ժամանակ: Վերջինս դադարում է անրջել մինչև այն պահը, 
երբ կնոջը լքած ամուսինը հայտնվում է տիկնիկ խաղացնողի հանդեր-
ձանքով, հրապուրում է նրան սիրային ռոմանսներով, ավելի ուշ սիրելի 
կնոջը պաշտպանում հարևանների և ընդհանրապես հասարակության 
բամբասանքներից և քննադատություններից»3: 

«Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում» պիեսը 
ողբերգություն է, մի ծերուկի ողբերգություն, որը հարևանուհու խորհր-
դով ամուսնանում է Բելիսա անունով երիտասարդ աղջկա հետ, աղ-
ջիկն ամուսնանում է ծերուկի հետ` հետևելով մոր հորդորներին, վեր-
ջինս գիտի, որ Պերլիմպլինը շատ հողատարածքներ ունի, հարուստ 
փեսացու դստեր համար: Աղջիկը ոչ միայն չի սիրում դոն Պերլիմպլի-
նին, այլև հենց ամուսնական առաջին գիշերը դավաճանում է տարբեր 
տղամարդկանց հետ, որոնք խորհրդանշում են երկրագնդի մայրցա-
մաքները` Ամերիկա, Ավստրալիա, Եվրոպա, Աֆրիկա, Ասիա4:  

Ի տարբերություն Լորկայի մյուս պիեսների` այստեղ զոհ է 
դառնում ոչ թե կինը, այլ տղամարդը, որը դառնում է հարևանուհու, 

                                                            
1  Federico García Lorca “El Maleficio de la Mariposa’’, 1972, Madrid, p. 21-26. 
2  Federico García Lorca ''La Zapatera Prodigiosa'', 1937, Nueva Edición, Málaga, 

p. 76. 
3  La zapatera prodigiosa (1949), del compositor argentino Juan José 

Castro (1895–1968), estrenada en Montevideo, 1932, p. 3-15. 
4  Federico García Lorca “El Amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín”, 

1984, Granada: Edición nueva, p. 45.  
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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 ղեկավա-
րում է գիտակցությունը, Բելիսային` մարմնական հաճույքը: Ըստ Լոր-
կայի` 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 տառա-
պել է անպատասխան սիրո պատճառով, ապա Բելիսան կտանջվի սի-
րած մարդու կորստի ցավից1:  

Գարսիա Լորկան առաջին պլանի վրա է դնում սեռականի 
կարևորությունը, որովհետև պլատոնական սերը, որքան էլ գեղեցիկ լի-
նի, 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 սե-
փական անձը, նա մահ է կանխորոշում ոչ միայն իր դրամատիկ հե-
րոսների, այլև իր համար, որպեսզի հասնի այն սիրուն, որին ընդդի-
մանում է ամբողջ հասարակությունն իր կարծրացած կաղապարներով 
ու հնացած ավանդույթներով, նույնիսկ եթե այդ սերը ծնվում է համա-
սեռամոլների միջև: Սերն ու մահը բախվում են միմյանց, երբ Պեր-
լիմպլինը նախընտրում է ինքնասպան լինել կնոջ սիրտը գրավելուց հե-
տո, բաղձալի սեր, որին արդեն հասել է2:  

Լորկայի` նորարարությունների հանդեպ ձգտումն իրականու-
թյուն է դառնում «Փորձարարական կամ էքսպերիմենտալ թատրո-
նում», որտեղ դրամատուրգը ներկայացնում է մանկահասակների հա-
մար գրված պիեսներ, որոնցում առանձնանում են «Դոն Կրիստոբալի 
սուրբ հենարանը», «Բուստեր Կեատոնի զբոսանքը», «Կույսը», «Նա-
վաստին, ուսանողը և քիմեռը» պիեսները: 

«Փորձարարական թատրոնը» գրեթե լիովին ողողված է սյուր-
ռեալիզմով, սա հատկապես վերաբերում է «Հասարակությունը» (El 
Público) (1930), «Երբ որ անցնի հինգ տարի» (Así que pasen cinco aňos) 

                                                            
1  Brecht B. ''Escritos sobre el teatro de Lorca'', 1965, Buenos Aires: Nueva 

Visión, p. 15-35. 
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. 
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(1930) պիեսներին, մի ժամանակաշրջան, երբ գրողը նախապատվու-
թյունը տալիս է առավել խորը, արմատական սյուրռեալիզմին, որն իր 
հետ առաջ է բերում դառնության, ցավի և հիասթափության, մահը 
նկարագրող լեզու, որով գրվում են մի շարք ստեղծագործություններ1:  

Լորկյան սյուրռեալիզմը ենթադրում է տրամաբանական վեր-
լուծությունների իսպառ բացառում, փախուստ իրականությունից, 
բնազդային, ոգեշնչող, փոթորկող պոեզիա: Անկախ սյուրռեալիզմի 
պարտադրող կանոններից և մտածողության ձևից, ըստ Լորկայի, գրո-
ղը 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 աստ-
վածային շնորհ, որը մարդուն տրվում է ի վերուստ, ոգի, որը լուսավո-
րում 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: 

Վերը նշված սյուրռեալիստական պիեսները Լորկան անվա-
նում 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», «Երբ որ անցնի հինգ տարի» պիես-
ներում բացահայտվում է Լորկայի հոգեվերլուծության ծանր կշիռը, հա-
մասեռամոլության թեման և հասարակական հեղափոխությունը: Այս 
պիեսը, բացի դրամատիկական ստեղծագործություն լինելուց, նաև 
թատրոնի տեսություն է: Չնայած այն գրվել 1930 թ. այնուամենայնիվ, 
լույս է տեսել միայն 1976 թ. իսկ տպագրված տեքստն իրականում լիո-
վին չի համապատասխանում բնագրին: Ստեղծագործության բնօրի-
նակն անհետացել է գրողի մահից անմիջապես հետո, իսկ 1976 թ. 
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 

                                                            
1  García Posada “Los líricos de la época de las vanguardias”, 1986, Zaragoza, p. 

25-27. 
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են1: Սրանցում առանձնանում են այն պիեսները, որոնք կապվում են 
դրամատուրգի անձնական կյանքի ճգնաժամների և սյուրռեալիզմի 
ազդեցության հետ, որն առնչվում է Նյու Յորք կատարած ճամփորդու-
թյան հետ, և որի արդյունքում ծնվում է «Պոետը Նյու Յորքում» սյուր-
ռեալիստական բանաստեղծությունների ժողովածուն2:  

Ֆրանցիսկո Ումբրալն իր հոդվածներում գրում է. «Լորկան սո-
վորություն ուներ օգտագործել իր ընկերներից որևէ մեկի օտար լեզվի 
վատ արտասանությունը և ծաղրել նրան իր պիեսներում: Հետո այդ 
վատ սովորությունը տարածվում էր մյուս ընկերների վրա, ահա թե ին-
չու նրա սկզբնական կոմեդիաներում առավել հաճախ կարելի է տեսնել 
ծաղրանքի և ծիծաղի տեսարաններ: Այնուամենայնիվ, արդարացի լի-
նելու համար պետք է նշել, որ Լորկայի թատրոնը, հատկապես` սյուր-
ռեալիստականը, 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 առն-
վազն կես դար հետո»3 : 
 Լորկան, հիրավի, 20-րդ դարի հանճարեղ գրողներից մեկն է, 
սակայն, արդարացի լինելու համար պիտի նշենք նաև, որ գրողը չա-
փազանց թանկ է վճարել իր` ժամանակից առաջ ընկնելու և հասարա-
կության ճաշակին տուրք չտալու համար: Լորկայի կողմից անհույս 
քայլ էր փորձել տեղավորել իսպանական թատրոնը եվրոպական 
ավանգարդիստական` դադաիստական, սյուրռեալիստական, ֆուտու-
րիստական 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` ան-
ձամբ խաղալ այդ պիեսներում այն պարզ պատճառով, որ պարզապես 
չի հասկանում դրանք4:  

                                                            
1  «Federico García Lorca: Cronología». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

Consultado el 4 de octubre de 1929, p. 23-29. 
2  García-Lorca, L: «Poeta en Nueva York» (Madrid, 1933), p. 2-23. 
3  Gibson, Ian: Federico García Lorca, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p. 25-26. 
4  Laffranque, M.: Les idées esthétiques de Federico García Lorca (París, 1967), 

p. 41. 
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Լորկայի համար պետք է որ չափազանց ցավոտ լիներ չհաս-
կացված լինելը, հատկապես երբ իրեն չէին հասկանում մտերիմները: 
Ֆլոր Լոյնասը գրում է. «Լորկայի պիեսներից ես նախընտրում էի 
«Յերման», քույրս` «Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն», սա-
կայն «Հասարակությունը» պիեսը երբեք էլ հետաքրքիր չի թվացել մեզ: 
Հիշում եմ, թե ինչպես էր Լորկան ընթերցում «Հասարակությունից» մի 
հատված. «Եվ երբ կտրած գլուխը դրեցին աշխատասենյակի սեղանի 
վրա, իրավիճակն էլ ավելի անտանելի դարձավ: Անհրաժեշտ էր կոտ-
րել այն…»1: Ես և Կառլոս Մանուելը անզուսպ ծիծաղում էինք, սակայն, 
ամենայն հավանականությամբ այդ ամենը չափազանց կարևոր էր 
Ֆեդերիկոյի համար, որովհետև նա շարունակում էր ընթերցել ձեռա-
գիրը»2:  

1978 թ. «Հասարակությունը» պիեսը հաջողությամբ բեմադր-
վում է աշխարհի տարբեր բեմահարթակներին` Ժնևում, Մադրիդում, 
Միլանում: Իսկ 1936 թ. Ֆելիպե Մորալեսին տված հարցազրույցում 
Լորկան ասում է. «Թատրոնում ես ունեցել եմ ինձ համար հստակ 
գծած ուղի: Իմ առաջին կոմեդիաները ներկայանալի չեն: Հիմա մտա-
ծում եմ, որ դրանցից որոշները, օրինակ` «Երբ որ անցնի հինգ տա-
րին» պիեսն այժմ ավելի շատ ասելիք և ներկայացվելու ավելի մեծ ան-
հրաժեշտություն ունի, քան նախկինում: Առավել հաճախ իմ պիեսները 
ինքս անվանել եմ անհնարին կամ անհավանական, պատճառն այն է, 
որ դրանցում ցանկացել եմ արտահայտել այդ պիեսները գրելու իրա-
կան նպատակներս, սակայն տպագրելիս ստիպված եմ եղել հակառա-
կը պնդել»3: 

«Հասարակությունը» պիեսը գրավում է իր արդիականությամբ, 
երևակայական մտքի թռիչքով, սակայն, հարկ է նշել, որ այն զուրկ է 
դրամատիկական կատարյալ լեզվից, որով որ հիանում ենք, երբ ըն-
թերցում ենք գրողի մյուս պիեսները: Այստեղ Լորկան միտումնավոր 
բաց է թողնում նախաբաններն ու վերջաբանները, փոխարենը հենց 

                                                                                                                                      
4  Gibson, Ian: Federico García Lorca, 2 vols. (Barcelona, 1985, 1987), p. 13. 
1  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. 

2  Նույն տեղում, էջ 41: 
3  El Público, de Mauricio Sotelo (2014), estrenada en el Teatro Real el 24 de 

febrero de 2015, p. 5-36. 
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սկզբից շեշտադրում է թատրոնի տեսության կարևորությունն ու դրա-
մատիկական գործողությունը` կապակցելով դրանք անմիջական և ան-
թաքույց երկխոսություններով: 

Գրաքննադատներից ոմանք «Հասարակությունը» պիեսը հա-
մարում են սյուրռեալիստական, ոմանք` էքսպրեսիոնիստական, եղել 
են նաև գրականագետներ, որոնք պիեսը դասակարգել են իբրև աբ-
սուրդի թատրոնին հատուկ ստեղծագործություն: Այնուամենայնիվ, իս-
պանական գրականագիտության մեջ ընդունված է նախապատվությու-
նը տալ Մենենդես Պիդալի կարծիքին, ըստ որի «Հասարակությունը», 
իրավամբ, ունի սյուրռեալիզմի հետ ընդհանրություններ, սակայն կան 
նաև տարբերություններ: Ինչ վերաբերում է թատրոնի տեսությանը, 
որի ականատեսն ենք լինում պիեսում, ապա այն վերաբերում է բացա-
ռապես սյուրռեալիզմին, գրողն անդրադառնում է նաև մեր ժամանակ-
ներում թատրոնի բնույթին և նրա սոցիալական դերին1: 

Եթե քննարկելու լինենք օրինակ` առաջին գործողության երկ-
րորդ տեսարանը, ապա կտեսնենք բեմադրիչին, որը չափազանց ինք-
նագոհ կանգնած է բեմահարթակին, որովհետև Ռոմեոյի և Ջուլիետի 
կերպարները (որոնց պայմանականորեն կարող ենք Ռոմեո և Ջուլիետ 
անվանել, որովհետև բեմադրիչը շեղվել է նրանց ավանդական կեր-
պարներից` բեմահարթակ բարձրացնելով երկու տղամարդու) արժա-
նացել 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 ազ-
գային թատրոնում առաջին անգամ է, որ Ռոմեոյի և Ջուլիետի դերա-
կատարները տղամարդիկ են, սակայն բեմադրիչը, որն ինչպես իր Ըն-
կերները համասեռամոլ են, փորձում է արդարանալ` այդպիսով արդա-
րացնելով Լորկային. «Նման թեմաների մասին լռելը կամ չբարձրա-
ձայնելը կնշանակեր խորտակել ամեն ինչ` կույր և անգիտակ թողնելով 
գալիք սերունդներին»2: 

                                                            
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. 
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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Չնայած Լորկան բեմահարթակից բացահայտ չի խոսում հա-
մասեռամոլության մասին, այնուամենայնիվ, երեսնամյա Ռոմեոյի և 
տասնհինգամյա Ջուլիետի կերպարները տղամարդ դերասանների մի-
ջոցով ներկայացնելն արդեն իսկ ակնարկ է` ուղղված «արգելված սի-
րուն»: Հանդիսատեսը զայրանում է, ընդդիմանում, որովհետև կամ չի 
ընդունում սիրո այդպիսի դրսևորում կամ պարզապես սովոր չէ ազ-
գային թատրոնում աղմկահարույց թեմաների վերհանմանը, սակայն 
Լորկան գոհ է, որովհետև այդօրինակ ընդվզումը կարող է հեղափո-
խություն համարել: Ավելի ուշ բեմահարթակից լսվում են դաշույն-սվին-
ների 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 կամ հո-
մոսեքսուալ սիրո նկատմամբ, ոչ ոք իրավունք չունի սպանելու, արգե-
լելու, առավելագույնը, որ կարող է անել հասարակությունը, կողքից դի-
տելն է«2: 

Իսպանացի գրականագետ Գոմես Տոռեսը կարծում է, որ «Հա-
սարակությունում» Լորկան, ի դեմս ուրիշի ցավի հանդեպ անգիտու-
թյան և անարդարությունների, փորձում է «համերաշխություն» հաս-
տատել մարդկային զգացմունքների և սիրո տարբեր դրսևորումների 
միջև: Ազնվությունը, ազատությունը պետք է ուղեկցեն «ամենաթա-
քուն» ցանկություններին, այսինքն` մարդը պետք է ազնիվ, բայց նաև 
ազատ լինի, որպեսզի կարողանա բարձրաձայնել ուրիշների համար 
անընդունելի, սակայն իր համար բաղձալի այն ցանկությունները, 
որոնք իրապես մարդկային են»3: 

Ըստ գրականագետների` «Հասարակությունը» դրաման մեզ 
ամբողջովին չի հասել, նրա վերաստեղծումը հնարավոր է եղել միայն 

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 52-54: 
2  Նույն տեղում, էջ 57-59: 
3  Federico García Lorca “Cuando pasen cinco años”, 1945, Madrid, p. 3-36. 
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որոշ գրականագետներին հասած սևագրի շնորհիվ1: Ստեղծագործու-
թյունը բավական բարդ է, սյուրռեալիզմի խորը գիտակցություն և մե-
տաֆորների բարդ խճճում: Այստեղ է որ Լորկան բացեիբաց ներկա-
յացնում է իր մշտական անհանգստությունը, հավերժական պայքարի 
և տառապանքի անունը` համասեռամոլության խնդիրը: Այս ստեղծա-
գործությունը ոչ թե «թատրոն է բաց երկնքի տակ», այլ` «թատրոն բե-
մահարթակից ներքև», ճիշտ այնտեղ, որտեղ գտնվում են այն մեծ ու 
վտանգավոր ճշմարտությունները, որոնց մասին մարդիկ սովորաբար 
նախընտրում են լռել: Ըստ Լորկայի` սա է իսկական թատրոնը2: 

Բացի համատեքստային խնդիրներից` մենք կանգնում ենք 
նաև լորկյան դրամատուրգիայի գլխավոր պիեսներից մեկի գաղափա-
րական դժվարության առջև, իսկ դժվարությունը, անշուշտ, բազմաբո-
վանդակ խորհրդանիշների, մարդկանց անհատականության և բնույթի 
երկակիության, բազմազան դիմակահանդեսների մեջ է: Ներկայաց-
վող պատկերները խորհրդավոր են, նույնքան խորհրդավոր մթնոլոր-
տի առկայությունն իր հերթին պիեսները դարձնում են անհասկանալի, 
անմատչելի: Չնայած պիեսի գաղտնագրությունը չի խանգարում ընկա-
լել թեմատիկ գաղափարները` թատրոնի հասկացությունը, անձի սի-
րային, ինտիմ ոլորտը. երկու գաղափար, որ միևնույն նպատակն են 
հետապնդում` հասնել ճշմարտության: 

Ըստ գրականագետ Մարտինես Նադալի` «Հասարակությունը» 
պիեսում հստակ երևում է Լորկայի` «թատրոնը թատրոնի մեջ» հաս-
կացությունը, ցանկացած բեմադրվող պիես պետք է ծնունդ առնի իրա-
կանությունից, որից հետո միայն ապացուցի սեփական ճշմարտացիու-
թյունը: 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 
հասնել3: 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: 

                                                            
1  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona. 
2  Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145. 
3  Martínez Nadal R. “Federico García Lorca habla sobre el teatro”, 1974, 

London, p. 55-95. 
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Այս պիեսում որոշիչ դեր են խաղում չորս սիմվոլիկ ձիերը, երեք 
սպիտակ ձիերը մարմնավորում են անձի սեռական մղումները և հա-
մարձակություն 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 պայ-
քարի մեջ Լորկան սեփական անձն էր տեսնում: 

Ինչ վերաբերում է «Երբ որ անցնի հինգ տարի» պիեսին (1931) 
ապա վերջինս ակնարկ է` ուղղված մարդկային փոխհարաբերություն-
ներում ներքին պայքարներին և ինտիմ հուսահատությանը: 1929 թ. 
Լորկան մեկնում է Նյու Յորք` փախչելով թատրոնից և գրչակից ընկեր-
ների հետ ճնշող հարաբերությունների ծանրությունից և թշնամությու-
նից, 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 թատ-
րոններ կան, հուսամ` դրանք օգուտ կտան սեփական թատրոնը զար-
գացնելու 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, որպես-
զի սևամորթ երևա»2:  

Գտնվելով Նյու Յորքում` Լորկան այցելում է ոչ միայն ամե-
րիկյան այլև չինական թատրոն, որը նրան պարզապես հմայում է. 
«Պետք է մտածել ապագայի թատրոնի մասին, որովհետև հիմա իս-
պանական թատրոնի ունեցածը մեռած է, և ուրեմն` կամ պետք է ար-
մատապես փոխվի, կամ իսպառ վերանա, այլ տարբերակ չկա»3: 

Գրականագետներից ոմանք նշում են, որ կյանքի այդ էտա-
պում Լորկայի` Նյու Յորք, ավելի ուշ Կուբա կատարած ճանապարհոր-

                                                            
1  Federico García Lorca, De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936), Ian 

Gibson. Grijalbo, Barcelona, 1987. vol. II, pág. 476. 
2  Նույն տեղում, էջ 26: 
3  Նույն տեղում, էջ 32-33: 
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դությունները պատահական չէին, և որ գրողը միտումնավոր էր հեռա-
ցել Իսպանիայից, որպեսզի բոլորից հեռու «բուժեր հոգու վերքերը», որ 
պատճառել էին Սալվադոր Դալիի, իսկ ավելի ուշ` Էմիլիո Ալադրենի 
հետ հարաբերությունների խզումը` մատնանշելով այն փաստը, որ 
մինչև Լորկայի մեկնելը Դալին արդեն հեռացել էր գրողից` նոր հարա-
բերություններ հաստատելով անգլուհի Էլիանորա Դավի հետ, որի հետ 
նկարիչն ամուսնանում է 1931 թվականին1: Լորկան համոզված էր, որ 
իրեն «դավաճանել» էր ոչ միայն Դալին, այլև Բունյուելը, քանի որ միա-
սին էին էկրանավորել «Անդալուզցի շունը»2 (Un chien andalou) կինո-
նկարը, որով իբր թե ծաղրել էին իրեն, իսկ սցենարին և առանձին 
դրվագներին գրողը ծանոթացել էր տարբեր թերթերից և ամսագրե-
րից: Այս խռովությունը հիմք է դառնում «Հասարակությունը» պիեսի 
համար, որի հերոսները, որոնց պիեսում Լորկան անվանում է Ընկեր-
ներ, իր երբեմնի ընկերներն են: 

«Երբ որ անցնի հինգ տարի»3 պիեսը լիովին սյուրռեալիստա-
կան 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. գե-
ղանկարչական խառնաշփոթ, սիմվոլների առատություն, առեղծվա-
ծային երկխոսություններ, երազային, երևակայական մթնոլորտ: 

Պիեսի գլխավոր թեմաներից է սիրային հիասթափությունը: 
Անվճռական երիտասարդը չգիտի ո՛չ արժանավայել ապրել, ո՛չ նվիր-
վել սիրուն: Նա փախչում է իրականությունից և թաքնվում երազանք-
ներում, սեփական երևակայության աշխարհում4: 

Պիեսի կենտրոնական 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 մե-
լամաղձոտ մտորումները, ներքին երկվությունը տեսանելի են դառնում 

                                                            
1  Federico García Lorca, De Nueva York a Fuente Grande (1929-1936), Ian 

Gibson. 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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որոշ իրադարձություններից հետո: Երիտասարդն իր համար սահմա-
նում է «ազատության հինգ տարի», մերժում է իրեն սպասող հարսնա-
ցուին` 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 սպա-
սել հինգ տարի, սակայն հինգ տարին չլրացած, երիտասարդը մահա-
նում է1:  

«Մեծ թատրոնը» ներկայանում է որպես լորկյան թատրոնի 
կուլմինացիոն փուլ, որտեղ ստեղծվում է նրա հայտնի եռերգությունը` 
«Յերմա», «Արյունոտ հարսանիք», «Բերնարդա Ալբայի տունը» գեղջ-
կական դրամաները, «Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն», 
«Մարիաննա Պինեդա» դրաման2: 

1931 թվականին, երբ Իսպանիան արդեն երկրորդ անգամ է 
հռչակվում Հանրապետություն, Լորկան Կուբայից վերադառնում է Իս-
պանիա և համագործակցելով Էդուարդո Ուգարտե Լա Բառակայի 
հետ` հիմնադրում «Լա Բառակա» համալսարանական շրջիկ թատերա-
խումբը, որով սկիզբ է դրվում արդեն վաղուց մոռացության մատնված 
իսպանական թատրոնի զարգացմանը3: 

Դերասանների հետ նրանք շրջում են Իսպանիայի հեռավոր 
գյուղերով և համայնքներով` ներկայացնելով «Ոսկե դարի» թատերգու-
ներ Կալդերոն դե լա Բարկայի, Լոպե դե Վեգայի, Միգել դե Սերվան-
տեսի պիեսները: «Լա Բառակայի» միջոցով Լորկան փորձում է թատ-
րոնը մոտեցնել հասարակ ժողովրդին` 1933 թվականին բեմադրելով 
«Արյունոտ հարսանիք» պիեսը, որը մեծ հաջողություն է ունենում` ներ-
կայացվելով ավելի քան 38 անգամ4: Շրջիկ թատերախմբի գործունեու-
թյունը դադարեցվում է Իսպանիայում ծագած քաղաքացիական պա-
տերազմի պատճառով` 1936-1939 թթ5: 

                                                            
1  Fernández Cifuentes “ Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 11-19. 
2  Alvarez de Miranda Angel “Sobre la Triología de Lorca: “Yerma”, “Bodas de 

Sangre”, “La casa de Bernarda Alba”, 1953, Madrid, p. 22-23. 
3  Titos Martínez M. “ Federico García Lorca y el teatro clásico español”, 1975, 

Granada, p. 25-28. 
4  Նույն տեղում, էջ 53: 
5  GARCÍA DE BLAS, Elsa (5 de mayo de 2014). Anaya retira un libro de primaria 

que endulzaba la muerte de Lorca y Machado, p. 96. 
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«Մարիաննա Պինեդա» հերոսական պիեսում (Mariana Pineda) 
որը գրվել է 1925 թ. և բեմադրվել երկու տարի անց, Լորկան առաջին 
անգամ միախառնում է արձակն ու չափածոն: Լորկան գրում է այդ պի-
եսը` հիմնվելով իրական փաստերի վրա` նկատի առնելով «Գրանա-
դան ողբում է իր հերոսուհուն» ժողովրդական ռոմանսը1: Իշխանու-
թյան 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 տա-
րեկանում մահապատժի են ենթարկում` լիբերալների հետ համագոր-
ծակցելու և բռնապետությանը դեմ գնալու պատճառով:  

Սկզբունքորեն սա ռոմանտիկ տրամադրությամբ գրված ստեղ-
ծագործություն 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 Մարիան-
նայի խոսքերի շնորհիվ: Մարիաննային դատապարտում են, քանի որ 
աղջիկը դրոշ է գործել ապստամբ լիբերալների համար, սակայն հերո-
սուհին ոչնչից չի վախենում, իզուր չէ, որ Գրանադայում նրան խենթ են 
անվանում2: 

Նկատի ունենալով ստեղծագործության պատմական հիմքը` 
Լորկան զարդարում է իր պիեսը քնարերգությամբ, որը հատկապես 
նկատելի է գլխավոր հերոսուհու` Մարիաննա Պինեդայի մենախոսու-
թյուններում: Թե՛ այս, թե՛ մյուս պիեսներում կարելի է նկատել մենա-
խոսությունների առավել հաճախակի գործածությունը, որովհետև Լոր-
կան շատ է կարևորում մենախոսությունների դերը պիեսներում, քանի 
որ մարդը հակված է առավել անկեղծ լինելու ինքն իր հետ և ոչ ուրիշի: 

«Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն»3 պիեսը գրվել է 
1933 թվականին և նույնպես պատկանում է «Մեծ թատրոն»-ին, որտեղ 
առավել քան որևէ այլ պիեսում գերակշռում են բանաստեղծական քա-
ռյակները: Չնայած շատ հաճախ նշվում է, որ Լորկայի համար ոճային 

                                                            
1  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “ Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 11-15. 
2  Նույն տեղում, էջ 49: 
3  García Lorca Federico “ Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores” , 

1948, Madrid, p. 44. 
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առումով պարտադիր է չափածոյի և արձակի միախառնումը, այնուա-
մենայնիվ, միշտ չէ, որ դրամատուրգը դրանք միախառնում է միևնույն 
պիեսի մեջ, օրինակ` «Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսը նրա «ամենա-
մաքուր» 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 թ. և որը, 
ըստ գրականագետների, Լորկայի թատերական գլուխգործոցն է1: 

«Արյունոտ հարսանիքում» (1933) ամբողջ ուժով հակադրվում 
են սերն ու մահը, ճնշումն ու ազատությունը, «Յերմայում» (1934), ինչ-
պես հուշում է վերնագիրը, անպտուղ կնոջ ողբերգություն է, Լորկան 
սրան ավելացնում է նաև այլ խնդիրներ` անհատ-հասարակություն, 
կամքի ոչնչացում-բացարձակ ազատություն-բռնություն: Եռագրու-
թյունն 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 
դրաման», որը չի եղել ողբերգություն, բացակայել են նաև անտիկ ող-
բերգության տարրերը, իսկ պիեսի լեզուն, ի տարբերություն մյուս եր-
կու պիեսների պոետիկական և սիմվոլիստական լեզվի` եղել է ռեալիս-
տական2: 

«Թիթեռի չար կախարդանքը» և «Մարիաննա Պինեդա» պիես-
ները նշանակալի հաջողություն չբերեցին Լորկային, ավելի մեծ աղ-
մուկ բարձրացրին: Փոխարենը «Արյունոտ հարսանիքը», որն առաջին 
անգամ բեմադրվեց 1933 թվականի մարտի 8-ին Մադրիդի «Բեատ-
րիս» թատրոնում ընդունվեց հանդիսատեսների կողմից: Լորկան ջերմ 
ընդունելության արժանացավ ոչ միայն Իսպանիայում, այլև` Արգենտի-
նայում, Ուրուգվայում3: 

Մենենդես Պիդալը մտաբերում է, թե ինչպես էր Լորկան գրում 
իր պիեսները, օրինակ` իրականությունից վերցնում էր որևէ թեմա, 
երկար ժամանակ մտածում դրա մասին, իսկ մի գեղեցիկ օր նստում 

                                                            
1  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 36-37. 
2  Նույն տեղում, էջ 41: 
3  Նույն տեղում, էջ 53: 
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սեղանի շուրջ և անմիջապես շարադրում մտքերը1: Չնայած «Արյունոտ 
հարսանիք» պիեսը Լորկան գրում է 8-15 օրվա ընթացքում, այնուամե-
նայնիվ, թատրոնում այն վերջնական տեսքի է բերվում մի քանի տար-
վա ընթացքում:  

Հայտնի է, որ «Արյունոտ հարսանիքը» գրվել է իրական պատ-
մության վրա, հիմքում` իսպանական ազգային ռոմանսն է, վերնագր-
ված «Նիխարի հանցանքը», որի հեղինակն է համարվում Կարմեն դե 
Բուրգոսը2: Իրադարձությունները ծավալվում են 1928 թ. հուլիսի 22-ին, 
երբ պետք է տեղի ունենար քսանվեցամյա Կասիմիրո Պերես Պինոյի և 
քսանհինգամյա Ֆրանցիսկա Կանյադա Մորալեսի հարսանիքը: Ալմե-
րիայից 32 կմ հեռավորության վրա գտնվող Նիխար գյուղում հարսա-
նեկան արարողությունից մի քանի ժամ առաջ Ֆրանցիսկան լքում է 
փեսացուին և փախչում իր զարմիկի` Ֆրանցիսկո Մոնտես Կանյադայի 
հետ: Սիրահարները փախուստի ճանապարհն անցնում են ձիերով, ըն-
դամենը 8 կմ. այն կողմ` Սառասատայի ճանապարհին, Ֆրանցիսկոն 
մեռնում է գլխին ստացած մահացու երեք կրակոցից, իսկ հարսնացո-
ւին փորձում են խեղդել, վերջինս մեռած է ձևանում և այդպիսով 
փրկվում: Ավելի ուշ հարսնացուի քույրը` Կարմենը և նրա ամուսինը` 
Ֆրանցիսկո Պերես Պինոն ինքնակամ ներկայանում են ոստիկանա-
կան բաժին: Ամուսինները ձերբակալվում են, իսկ 15 ամսվա բանտար-
կությունից հետո Կարմենը մահանում է տիֆից: Մինչ այսօր Անդալու-
զիայում բոլորը հիշում են այդ ռոմանսը, ասում են, որ հենց Կարմենն 
էր կրակել տղամարդուն և առանց ամուսնու մասնակցության փորձել 
խեղդամահ անել հարազատ քրոջը, ամուսինը պարզապես ուղեկցել էր 
կնոջը3: Համաձայն դեպքին վերաբերող փաստերի` հարսնացու Ֆրան-
ցիսկան չի մեղադրել ոչ ոքի, չնայած որ սպանության պահին ճանաչել 
է հարազատ ձայները: Տարիներ հետո ռոմանսն իբրև իրական պատ-
մություն առաջին անգամ բեմադրվել է 1985 թ. Ալմերիայի «Սերվան-
տեսի անվան» թատրոնում: Ներկաների վկայությամբ` բացի հարսնա-
ցուից, ներկայացումը դիտելու են եկել նրա ընտանիքի բոլոր անդամ-
ները, թոռները, ծանոթ-բարեկամները4: 

                                                            
1  Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 126-12-35. 
2  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 72. 
3  Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 11-19. 
4  Նույն տեղում, էջ 21-23: 
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Ահա այս իրական պատմությունն էլ ոգեշնչում է Լորկային գրե-
լու «Արյունոտ հարսանիք» դրաման, որը պատմում է գյուղական կամ 
գեղջկական միջավայրում տեղի ունեցող ողբերգության մասին: Ստեղ-
ծագործությունն ընդգրկում է հեղինակի ծննդավայրի` Անդալուզիայի 
սովորույթները, որոնք, գալով դարերի խորքից, գերիշխում են մինչ հի-
մա: Լորկան 20-րդ դարի այն բացառիկ դրամատուրգներից է, որը դի-
մում է միֆերին, լեգենդներին և բնության արտասովոր և առավել հա-
ճախ 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 թ. ապրիլին Լորկան սկսում է աշխատել եռերգության 
երկրորդ ողբերգության վրա` «Յերմա», որը բեմադրում է Մարգարի-
տա Քսիրգուի հետ Մադրիդում. ներկայացումը ապշեցուցիչ հաջողու-
թյուն է բերում դրամատուրգին: Ողբերգության գլխավոր հերոսուհին 
տառապում է անպտղության պատճառով: «Յերման» իսկական ողբեր-
գությունն է, մայրանալու մոլուցքով տառապող կնոջ ողբերգություն, 
որը պատժված է բնության կողմից: Ներկայանում է կանացի մի կեր-
պար, որը համակված է ամլության, անպտղության ցավով: Յերմայի 
համար մայրությունը կյանք է, օդ, ջուր, ոչ թե կնոջն ի վերուստ տրված 
շնորհ1: 

Կանացի այս նախատիպի վերլուծությունը տարաձայնություն-
ներ է առաջ բերել գրաքննադատների մոտ: Շատերի կարծիքով գլխա-
վոր 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 

                                                            
1  Fernández Cifuentes “Lorca en el Teatro”, 1986, Zaragoza, p. 112-145. 
2  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 33-35. 
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դնում, ժխտում, որովհետև Յերմային վաղուց լքել է հղիանալու և մայր 
դառնալու հույսը, հավատն արդեն անզոր է: Յերման մաչիստական 
հասարակության զոհ է, ամուսինը կնոջ առողջության և մայրության 
մասին մտածելու փոխարեն իր երկու քույրերին բերում է իր տուն, որ-
պեսզի հսկեն կնոջը, որովհետև պատվի գաղափարը վեր է ամեն 
ինչից: 

Իսպանական թատրոնի պատմության մեջ «Յերմայի» հաջո-
ղությունն աննախադեպ էր, չնայած հասարակությունն այնքան էլ չէր 
«հաշտվում» պիեսի լեզվի և որոշ գաղափարների հետ, որոնք Լորկան 
միտումնավոր էր առաջադրել: 

1935 թվականի ապրիլին «Յերման» բեմադրվեց վերջին ան-
գամ և այլևս չբեմադրվեց մինչև 1960 թվականը: Այդ ընթացքում Լոր-
կան մտածում է եռերգության երրորդ ողբերգության մասին, որին սա-
կայն տրված չէր գրվել: Ոչ ոք ստույգ չգիտի` իսկապե՞ս այս ողբերգու-
թյունն է եղել եռերգության երրորդ ողբերգությունը, թե ոչ, այնուամե-
նայնիվ, դեռ 1933 թ. Լորկան խոսում է այն մասին, որ պատրաստվում 
է գրել մի եռերգություն, որոնք պիտի պատկերեն զուտ իսպանական 
հասարակությունը: Եթե քննության առնենք երեք պիեսների սյուժե-
տային և գաղափարական գծերը, ապա պետք է փաստենք, որ կան 
որոշ ընդհանրություններ, որոնք միավորում են դրանք` գյուղական մի-
ջավայրի նկարագրություն, կնոջ դերի կարևորություն, սիմվոլների գե-
րօգտագործում, սեռական անբավարարություն, անպտղություն և այլն: 

Ըստ գրականագետների` երրորդ ողբերգությունը պիտի վեր-
նագրվեր` «Սոդոմայի կործանումը», այնուամենայնիվ, եռագրության 
համար ընտրվեց «Բերնարդա Ալբայի տունը» պիեսը, որը գյուղական 
միջավայրի իսկական նկարագիր էր1:  

Գրականագետներից ոմանք այս պիեսը համարում են բացա-
ռապես անդալուզյան իրականությունից ծնված ստեղծագործություն, 
մյուսները հակված են դրա կաստիլյան ծագման վարկածին: Ընթերցո-
ղին 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 ընդա-

                                                            
1  Felipe B. Pedraza y Milagros Rodríguez “ Historia esencial de la literatura 

española e hispanoaméricana”, 1925, Barcelona, p. 55-75. 
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մենը երկու ամիս անց գրողը սպանվեց: Լորկայի եղբայրը` Ֆրանցիս-
կո Գարսիա Լորկան, իր «Բերնարդա Ալբայի տունը» աշխատության 
մեջ նշում է, որ այդ ողբերգության հերոսների մեծամասնության 
անուններն իրական են և խորհրդանշական1: Ահա թե ինչու գրականա-
գիտական մի շարք աշխատություններում նշվում է, որ վերը նշված 
պիեսն իր գոյությամբ նշանակում է լորկյան դրամատուրգիայի 
ավարտ: 

«Բերնարդա Ալբայի տունը»2 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 սեռա-
կան հարաբերություններ ունենալ վերջինիս հետ, մի բան, որը Բեր-
նարդա Ալբայի համար նշանակում է բարոյական նորմերի և սկզբունք-
ների ապականում, այնպես որ Բերնարդան իբրև մայր իրեն իրավունք 
է վերապահում սեփական դուստրերին դատապարտելու տնային կա-
լանքի և հավերժական մենության: 

Չնայած ժամանակագրական տարբերությանը, այնուամենայ-
նիվ, թատրոնի բաժանումները մեծ ազդեցություն չեն ունեցել ստեղծա-
գործությունների բովանդակության և գաղափարական կողմի վրա, 
որովհետև Լորկան մշտապես ներկայացրել է դրանց միախառնումը: 
Ֆարս, դրամա, թե կատակերգություն, Լորկան հանդիսատեսին ներ-
կայացրել է դրանց միախառնումը, այսինքն` տրագիկոմեդիան, որով-
հետև նա թատրոնը գիտակցում է իբրև լաց ու ծիծաղի մի վայր, որտեղ 
մարդիկ կարող են ի ցույց դնել զավեշտալին, ողբերգականը և զվար-
ճալին միևնույն ժամանակ, որովհետև իրական կյանքում ողբերգու-
թյունն ու կատակերգությունը միշտ էլ քայլում են կողք կողքի, ինչպես 
մահն ու ծնունդը: 
  

                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 33-35: 
2  Federico García Lorca “La casa de Bernarda Alba”: Edición de Allen Josephs y 

Juan Caballero: Cátedra-Letras Hispánicas, 1997, p. 58-63. 
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ԳԼՈՒԽ 4 
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 ճակատագրական հա-
կադրություններն ու դրանց բախման ողբերգական իրողությունները: 

Լորկայի պիեսները պոետիկական են, բանաստեղծական, 
դրանք ասես թատրոնի և պոեզիայի միախառնում լինեն, որոնք 
ընթերցողին հիացնում են իրենց զգացմունքայնությամբ և անմիջակա-
նությամբ: Սակայն հասարակական կարծիքի կարևորությունը 
դառնում է մի շարք դրամատիկական կերպարների ողբերգության 
պատճառ: 

Սիրային հիասթափությունները և սեռական անբավարարու-
թյան տարբեր դրսևորումները նույնպես կազմում են Լորկայի դրամա-
տուրգիայի հիմքը, որոնք, ցավոք, ուղեկցվում և ավարտվում են ողբեր-
գությամբ: Սեռական անբավարարվածությամբ ապրող հերոսները 
դառնում են 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 առ-
նում «արնաթաթախ» պոեզիայից, անվերջանալի ցավից, արդարու-
թյան 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 ար-
ձագանքն է և ճիչ ընդդեմ անարդար կյանքի և ողբերգական ճակա-
տագրի. «Ողբերգական այս պահին արվեստագետը պետք է արտաս-
վի և ծիծաղի իր ժողովրդի հետ: Ես միշտ ցանկացել եմ հաղորդակից 
լինել մարդկանց, և այդ ցանկությունն է ինձ դրդել թակելու թատրոնի 
դուռը, իսկ թատրոնը սրբացրել է իմ այդ ցանկությունը»1,– գրում է Ֆե-
դերիկոն: 

                                                            
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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Ինչպես նշվեց, լորկյան թատրոնում շեշտադրվում է հակադրու-
թյունների թեման, ինչպես օրինակ` կյանքի և մահվան, անհատի ազա-
տության և հասարակության ճնշման միջև ընկած հակասությունները, 
որոնք իսկական արհավիրք են դառնում մարդկային ճակատագրերի 
համար: 

«Բերնարդա Ալբայի տունը» Լորկայի լավագույն պիեսներից 
մեկն է, եթե ոչ լավագույնը, որտեղ առավել ուժգնությամբ և սաստկու-
թյամբ 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 հա-
մար 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, միայն դրա-
մատուրգիա: Չպետք է մոռանալ, որ Լորկան այս պիեսով փոխանցում 
է իրական պատմություն, որը 1985 թ. «Էլ Պաիս» թերթում լույս է տեսել 
Անխելես Գարսիայի և Անտոնիո Տոռեսի կողմից: Իրական պատմու-
թյան հերոսուհին տարիներ շարունակ ապրել է չորս պատի մեջ փակ-
ված` առանց որևէ մեկին տեսնելու: Աղջկան տնային կալանքի է են-
թարկել հայրը, որովհետև աղջիկը փող է գողացել: Լորկան ընթերցում 
է իրական պատմությունը, բայց այն հյուսում է իր ձևով` պիեսում նե-
րառելով այլ` առավել համամարդկային խնդիրներ: Ինտիմ ոլորտի և 
իշխանության ուժի միջև եղած խնդիրները կատարելապես միաձույլ 
են: Բերնարդան և՛ իշխանական ուժի ներկայացուցիչ է, և՛ հետևողա-
կան մայր, որը խոչընդոտում է աղջիկների ազատության կամքի 
դրսևորմանը միայն նրա համար, որ մտածում է, թե «ի՞նչ կմտածեն 
մարդիկ»: Լորկան, փաստորեն, Բերնարդա Ալբայի միջոցով առաջ է 
քաշում պատվի գաղափարի թեման, որ դարեր շարունակ այդքան ակ-
տուալ է եղել իսպանական գրականության մեջ, պատվի գաղափար, 
որ Բերնարդայի մոտ հիվանդագին բնույթ է կրում, նա դառնում է 

                                                            
1  Rubia Barcía J. ''El realismo mágico de la Casa de Bernarda Alba'', Revista 

Hispánica Moderna, 1965, p. 37-41. 
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«չգիտակցված» պատվի գերին, ով զոհում է իրեն, իր աղջիկներին, 
այն ամենն ինչ ունի հանուն հասարակական կարծիքի, որովհետև վա-
խենում է նրանից: 

Այս ստեղծագործության կերպարները լաց են լինում, տառա-
պում, կեղեքվում, սակայն այդ ամենն անում են լուռ, երբեք չեն բարձ-
րաձայնում, 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, եր-
ջանիկ 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, սակայն շարունակում են դառնալ մարդկային 
կյանքերի ողբերգականության պատճառ: Զավեշտալին այն է, որ Բեր-
նարդան իր տան ամենաբանտարկված կինն է, որովհետև նրա բան-
տի պարիսպները կառուցված են անդալուզյան չոր մտածելակերպից և 
կարծրացած ավանդույթներից, մի բան, որ Լորկան լիովին տրամաբա-
նական է համարում, այն առումով, որ խոսքն անդալուզյան միջավայ-
րին է վերաբերում, որովհետև Անդալուզիան ո՛չ Բարսելոնն է, ո՛չ Մադ-
րիդը, այստեղ մտածողության խնդիր կա, քանի որ անդալուզցիները 
միշտ էլ տարբերվել են իրենց պահպանողականությամբ և ավանդա-
պաշտությամբ: 

Բերնարդայի` հասարակության հանդեպ ունեցած պաշտա-
մունքը և սնոտիապաշտությունը հասնում են այն աստիճանի, որ նա 
կարգադրում է սպիտակ գույնով ներկել տան պատերն ու շրջակայքը, 
որովհետև դրանց կողքով տղամարդ է անցել: Նա համոզված է, որ 
սարսափելի է ապրել մի վայրում, որտեղ ջուրը, ջրհորները թունավոր-
ված են, այսինքն` թունավորված են մարդիկ, նրանց հոգին, ներաշ-
խարհը, բարոյական արժեքները: Բերնարդան թույլ չի տալիս տարեց 
մորը գնալ ծովի մոտ, որովհետև ջուրը սեռական հակումների 
խորհրդանիշ է, աղջիկներին նույնպես թույլ չի տալիս բակից ջուր բե-
րել ներս, մարդիկ միանգամից կհասկանան` ինչ կա նրանց մտքին: 
Նույնիսկ պիեսի ամենաողբերգական պահին, երբ Ադելլան` կրտսեր 
դուստրը, ինքնասպան է լինում, մայրը չի ցավում նրա մահվան հա-
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մար, հակառակը` չափազանց հպարտ է, որովհետև բոլորը կիմանան, 
որ Բերնարդա Ալբայի դուստրը կույս է մահացել1: 

«Արյունոտ հարսանիքն» իր ողբերգականությամբ և հասարա-
կական կարծիքի առանձնահատուկ շեշտադրմամբ ամենևին չի զիջում 
մնացած մյուս դրամաներին, հատկապես, երբ Մայրն առանձնակի 
հպարտությամբ է պատմում Հարսնացուի հորը, որ իր տղայի երակնե-
րում իսկական տղամարդու արյուն է հոսում, նա պարկեշտ է, գինի չի 
խմել, և մինչև ամուսնությունը երբեք ոչ մի կնոջ չի ճանաչել, Մայրը 
առավել քան հպարտ է այն առումով, որ բոլորը գիտեն այդ մասին2: 

Գրեթե բոլոր դրամաներում նկատելի է պատվի գաղափարի 
կարևորությունն ու շեշտադրումը, որը կարելի է ընկալել երկու պլա-
նում. առաջին` պատվի գաղափար, որ վեհ և կարևոր է կոնկրետ անձի 
համար, երկրորդ` պատվի գաղափար, որը պետք է վեհ և կարևոր լինի 
մյուսներին, հասարակությանը ներկայանալի լինելու համար: «Արյու-
նոտ հարսանիք»-ը 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 ամ-
բողջ միջավայրը: 

«Միայնակ Ռոսիտան կամ ծաղիկների լեզուն» պիեսը ռոման-
տիկ, 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 ինտերվալով, ահա թե ինչու յուրաքանչյուր գործողու-
թյան մեջ կարելի է նկատել բավական աչք զարնող փոփոխություններ 
թե՛ գլխավոր հերոսուհու հանդերձանքի, թե՛ նրա ներաշխարհում և 
մտածողության մեջ3: 

Այս ողբերգությունը զարգանում է Գրանադայի բուրժուական 
հեղձուցիչ միջավայրում: Լորկային հաջողվում է վարպետորեն հյուսել 
ողբերգությունն ու կատակերգությունը: Առաջին հայացքից զավեշտա-

                                                            
1  Revista Cruz y Raya ''Bodas de Sangre'': Editorial El Arbol, 1935, p. 41. 
2  Federico García Lorca “Bodas de Sangre”, 1933, Granada, p. 45. 
3  Antonio Ramos Espejo ‘’El teatro español y Federico García Lorca”, 1988, 

Granada, p. 33-45. 
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լի 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, այլ 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 սի-
րո անօգուտ սպասումը: Ռոսիտան թառամում է իր աճեցրած ծաղիկ-
ների պես` անօգուտ սպասելով փեսացուին, որը գնում է Ամերիկա` վե-
րադառնալու պայմանով, սակայն այդպես էլ չի վերադառնում:  

Ստեղծագործության երեք սիմվոլները երեք գույնի վարդերն 
են: Առաջին գործողության մեջ վարդերը կարմիր են, դրանք խորհր-
դանշում են Ռոսիտայի երիտասարդության տարիները, երբ աղջիկն 
աշխույժ է, ջահել, սիրահարված: Երջանկությունը վերածվում է խորը 
հիասթափության և ցավի, երբ փեսացուն մեկնում է արտերկիր: Պիե-
սի առաջին մասը լիովին հագեցած է ռոմանտիզմով: Երկրորդ գործո-
ղության մեջ կարմիր վարդը փոխակերպվում է սպիտակի, որը 
խորհրդանշում է Ռոսիտայի 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 ճակա-
տագրին, իրեն համեմատում է վարդի հետ, որը սկզբում սպասելիս 
նման է սիրով արբած կարմիր վարդի, հետո անհույս սպասումից 
ճերմակում, գունատվում է, իսկ երբ սիրելին այլևս չի գալիս, վարդի 
թերթերը պոկվում, թափվում են: Ռոսիտան համոզված է, որ այդպի-
սին է լինելու նաև իր ճակատագիրը: Ռոսիտայի հագուստը, հովհար-
ները և գլխարկները նույնպես ծաղկի տեսք ունեն, իսկ ձեռքին միշտ 
կարելի է տեսնել սուր մկրատ, որով աղջիկը կտրում է ջերմոցի ծաղիկ-
ները: Լորկան ընտրում է ծաղիկներ, որոնք խորհրդանշում են մարդ-
կային ապրումները, հասմիկը, օրինակ, դառնության խորհրդանիշ է, 
շուշանը` հույսի և այլն: 

Հասարակական կարծիքի «ծանր» կշիռն ակնհայտ է դառնում 
հատկապես Ռոսիտայի մենախոսության մեջ, երբ երկար ու ձիգ տա-
րիների լռությունից հետո Ռոսիտան որոշում է խոսել. «Ես միշտ լռել 
եմ, պատճառը հասարակական կարծիքն է եղել, և նրա հանդեպ իմ 
վախը: Մինչ այժմ ես երբեք չեմ խոսել, միշտ էլ իմացել եմ, որ այն փե-
սացուն, որին այդքան սպասում էի, արդեն վաղուց ամուսնացել է ուրի-
շի հետ, բայց շարունակ լռել եմ, որպեսզի ոչ ոք չիմանա, միայն թե 
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ուրիշները չիմանային նրա ամուսնության մասին, միայն թե չիմա-
նային, թե նա որքա՜ն հեշտ և արագ է լքել ինձ, չիմանային իմ վիրա-
վորված ինքնասիրության և թաքուն անրջանքների մասին, բայց 
ավա՜ղ բոլորը գիտեին, և՛ խոսում էին, և՛ քննադատում ինձ, խորհուրդ 
տալիս ամուսնանալ ուրիշի հետ, որովհետև հեշտ է ուրիշին խորհուրդ 
տալը1«:  

Նույնիսկ ցավի, տառապանքի և մենության մեջ Ռոսիտան 
մնում է իր բարձրության վրա, նրան մի բան է միայն մնացել` իր 
հպարտությունը, գուցե հիմա ինքն այլևս ոչ ոքի պետք չէ, բայց ինքը 
կշարունակի ձևացնել, թե ամեն ինչ լավ է իր կյանքում, որ երբեք էլ 
ոչինչ և ոչ ոքի չի կորցրել: 

Կուտակված պարտքերի պատճառով նրանք ստիպված են լի-
նում լքել իրենց տունը, ծաղիկների ջերմոցը, դրսում անձրև է գալիս, 
ինչի համար Ռոսիտան չափազանց ուրախ է, չէ որ տեղացող անձրևից 
տանը պատսպարված իրենց հարևաններն ու դրկիցները պատշգամբ-
ներում չեն լինի և չեն տեսնի, թե իրենք ինչպես են լքում իրենց տունը` 
այն էլ կուտակված պարտքերի պատճառով: 

«Դոն Պերլիմպլինի սերը Բելիսայի հանդեպ իր այգում» ստեղ-
ծագործությունը պատկանում է Լորկայի դրամատուրգիայի առաջին 
շրջանին, առաջին անգամ բեմադրվել է 1933 թվականի ապրիլի 5-ին 
Մադրիդի «Իսպանական թատրոն»-ում, չնայած որ հետո չորս տարի 
անընդմեջ արգելվել է դրա բեմականացումը` բազմաթիվ էրոտիկ տե-
սարանների նկարագրությունների պատճառով, հավանաբար ինքը 
Լորկան ևս վախեցել է հասարակական կարծիքի քննադատությունից, 
երբ ցանկանալով պիեսում ընդգծել ինտիմ ոլորտի բոլոր մանրամաս-
ները, ի վերջո խուսափել է դրանից, քանի որ ունեցել է այն մտավա-
խությունը, որ իսպանական հանրությունը չի ընդունի նմանատիպ 
մանրամասների անթաքույց նկարագրությունը2: 

Ստեղծագործության գլխավոր հերոսը դոն Պերլիմպլինն է, 
տարեց տղամարդ, որ որոշում է ամուսնանալ միայն նրա համար կամ 
այն պատճառով, որ հարևանուհին ասում է, որ մարդիկ ասում են, որ 
տղամարդը պետք է կին ունենա: 

                                                            
1  García Lorca Federico “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores”, 

1948, Madrid, p. 44. 
2  Antonio Ramos Espejo ‘’El teatro español y Federico García Lorca”, 1988, 

Granada, p. 55-95. 



51 
 

Կնոջ ձեռքում է տղամարդու ճակատագիրը, կինն է, որ ճակա-
տագրական է դառնում տղամարդու համար, սակայն մյուս կողմից այդ 
նույն կինն է, որ արժանանում է հասարակության անխնա քննադա-
տությանը, 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 կոտ-
րում է հնի և նորի միջև դրվող բոլոր տարբերություններն ու արգելքնե-
րը: Պերլիմպլինների և Բելիսաների կարելի է հանդիպել ոչ միայն XX 
դարում, այլև ներկայում, մարդիկ, ովքեր խորասուզվում են կյանքի և 
գիտակցության խորը փիլիսոփայության մեջ միակն այն ժամանակ, 
երբ հենց իրենք են բախվում գիտակցության և զգացմունքի հավերժա-
կան հակադրությանը»: Այս պիեսում վեր է հանվում նաև «իսպանա-
կան մաչոյի» կամ «իսկական տղամարդու» կերպարը, տղամարդ, որ 
ոչ մի կերպ չի համակերպվում այն իրականության հետ, որ իր սիրելի 
կինը ուրիշին է սիրում: Այստեղ Լորկան խոսում է մի սիրո մասին, որ 
իսկական արհավիրք է դառնում հերոսների համար: Նա մեծ վարպե-
տությամբ հյուսում է հերոսների ողբերգական ճակատագիրը, որի 
պատճառը նա տեսնում է կաղապարված բարքերի և հնացած ավան-
դույթների մեջ, որ խարխլում են անհատի կամային և որակական 
հատկանիշները: Լորկան իր ընթերցողներին կոչ է անում չվախենալ 
իրենց ազատ կամքը դրսևորելուց, որպեսզի պայքարեն իրենց երջան-
կության և իրավունքների համար: 

«Արտասովոր կոշկակարուհին» ստեղծագործության մեջ բա-
ցահայտ է դառնում այն, որ նույնիսկ կնոջ աղմուկ-աղաղակներից, վե-
ճերից և մշտական դժգոհություններից հիասթափված և հեռացած 
ամուսինը կարող է մի գեղեցիկ օր վերադառնալ, որպեսզի պաշտպա-
նի կնոջը հասարակության այն բամբասանքներից և քննադատու-
թյուններից, որտեղ նա ապրում է: Հենց այդպիսի իրավիճակում են 
հայտնվում այս պիեսի հերոսները, կինը մշտապես բողոքում է ամուս-
նուց, որ նա ոչնչի պետք չէ, անպիտանի մեկը, նրա ներկայությունը 
նույնիսկ փոշիացնում է սիրելի տղամարդու մասին իր բոլոր իդեալ-
ներն ու պատկերացումները, գանգատվում է հարևանների չարախո-
սություններից, ըստ նրա` բոլորի լեզունները երկար են և չար, և խեղճ 
ամուսինը, հասկանալով, որ այլևս հնարավոր չէ այդպես ապրել, որո-
շում է հեռանալ, նրա հեռանալուց հետո մարդիկ սկսում են ավելի 
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չարախոսել նրա կնոջ մասին մինչև այն պահը, երբ ամուսինը որոշում 
է վերադառնալ և պաշտպանել սիրելի կնոջը: 

Ուսումնասիրության առնված վերոհիշյալ պիեսների ընտրու-
թյունը պատահական չէ, չնայած բովանդակային տարբերությանը` այս 
պիեսները միավորվում են մեկ միասնական գաղափարի` հասարակա-
կան կարծիքի և մարդկային ճակատագրերի ողբերգականության 
շուրջ, որի անմեղ զոհն են դառնում Լորկայի կերտած հերոսները, 
նրանք կամ ինքնասպան են լինում, կամ պարզապես կործանվում 
իրենց փոշիացած իդեալների այն մյուս աշխարհում, որ ծանոթ չէ հա-
սարակության «գրված և չգրված» օրենքների և նորմերի ջատագով-
ներին: 

Այսպիսին է Ֆեդերիկո Գարսիա Լորկայի դրամատուրգիայի 
հակիրճ, սակայն բովանդակալից ուսումնասիրությունը: Չնայած մեծն 
գրողի կյանքը շատ վաղ է ավարտվել, այնուամենայնիվ, նա շարունա-
կում է ապրել բոլոր սերունդների հետ: Լորկայի պիեսները բեմադր-
վում են աշխարհի լավագույն բեմերում` ամեն անգամ ներկայացվելով 
նոր շնչով, խանդավանքով և ոգևորությամբ, որովհետև Ֆեդերիկո 
Գարսիա Լորկան վաստակել է հավերժ պոետի, դրամատուրգի, բե-
մադրիչի, երաժշտի, նկարչի, իսկական արվեստագետ կոչվելու 
փառքն ու պատիվը: 
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