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Ім’я видатного іспанського 
поета і драматурга Федері- 
ко Гарсіа Лорки (1898 — 
1936) добре відоме в усьо
му світі. Трагічна загибель 
Лорки від рук франкістсь- 
ких убивць перетворила йо
го ім’я на символ антифа
шистської боротьби іспансь
кого народу. З року в рік 
зростає популярність поезії 
й театру Гарсіа Лорки серед 
радянської громадськості.
У цій книжці читачі знай
дуть основну частину есте
тичної спадщини Федеріко 
Гарсіа Лорки. Поетична ес- 
еїстика Лорки присвячена 
широкому колу проблем іс
панського та світового мис
тецтва; вона пройнята гли
боко демократичним пафо
сом і відбиває прагнення 
поета зробити шедеври сві
тової культури, зокрема 
класичний іспанський театр, 
приступними якнайширшій 
аудиторії. Усе життя Лор- 
ка боровся за творчість в 
дусі найкращих традицій на
родного мистецтва Іспанії. 
На Україні естетична спад
щина Федеріко Гарсіа Лор
ки видається вперше. 
Переклад здійснено за ви
даннями:
F e s e r i c o  G a r c i a  L o r c a .  
Obras completas. Madrid, 1972; Lorca por Lorca. 
Instituto Cubano de Libro. La Habana, 
1971.

ПАМ’ЯТКИ ЕС'ТЕ'ТИЧНОЇ
ДУМКИ



Багатотомна серія «Пам’ят
ки естетичної думки» зна
йомить читача з найвидат- 
нішими творами з питань 
естетики, що їх написали 
діячі вітчизняної і зарубіж
ної науки, культури, мисте
цтва. Серія охоплює твори 
мислителів античного світу, 
доби Відродження та Прос
вітительства, російських і 
українських революціонерів - 
демократів, класиків марк- 
сизму-ленінізму.
Щороку видавництво «Мис
тецтво» випускає книги цієї 
серії. Наступними видання
ми будуть:
Поль Лафарг. Думки про 
мистецтво.
Віссаріон Бєлінський. Дум
ки про мистецтво.



Федеріко Гарсіа Лорка
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ТЕОРЕТИЧНА СПАДЩИНА ФЕДЕРІКО  
ГАРСІА ЛОРКИ

Менше двадцяти років тривала творча діяльність геніально
го іспанського поета і драматурга Федеріко - Гарсіа Лорки: 
перші свої поезії він написав узимку 1916/17 року, а був роз
стріляний фалангістами 19 серпня 1936-го... Термін трагічно корот
кий; якщо ж узяти до уваги всю значущість відомої нам поетової 
спадщини, стане зрозуміло, що це були роки бурхливої, вкрай на
пруженої праці, безперервного розвитку і зростання.

Як поет Гарсіа Лорка здобув світову славу передусім 
такими своїми книжками, як «Циганський романсеро» (1928), 
«Канте хондо» (1931), «Плач за Ігнасіо Санчесом Мехіасом» 
(1935), а також виданими вже посмертно збірками «Тамаритян- 
ський диван» (1936) та «Поет у Нью-Йорку» (1940). Не менш 
відомий він і як драматург, автор кільканадцяти п’єс, найпопу- 
лярніші з-поміж яких — патріотична віршована драма «Маріана 
Пінеда» (1925), трагікомічний фарс «Чарівна Чоботарка» (1930), 
трагедії «Криваве весілля» (1933), «Йєрма» (1934), «Дім Бер- 
нарди Альби» (1936). Чимдалі більшу до себе увагу приверта
ють і інші сторони багатогранної діяльності митця: Лорка-тео- 
ретик, Лорка-есеїст, Лорка-художник, Лорка-режисер, Лорка — 
дослідник і популяризатор музичного фольклору Іспанії.

Слава Гарсіа Лорки зростає з кожним роком. Вірші поета 
перекладаються десятками мов, незмінний успіх у глядачів 
мають його драми, щороку з’являються нові і нові літературно- 
критичні дослідження його спадщини. Творчість Гарсіа Лорки 
нині посіла місце серед найвищих досягнень іспанської культури, 
ім’я поета навіки стало поруч з іменами Сервантеса, Лопе де 
Вега, Кальдерона, Гонгори, Кеведо — вершинами іспанського 
мистецького генія у світовій культурі. І, природно, доробок Лор
ки, як і всяке видатне явище національної культури, став над
банням справді інтернаціональним, надбанням мільйонів читачів 
у всьому світі.

Життя розвіяло міф про Лорку, створений деким із його су
часників,— міф про наївного поета, добре обізнаного з рідним
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фольклором, але далекого від насущних проблем доби, глухого 
до нових віянь. Міф цей складався не сам по собі. До його ство
рення спричинився цілий ряд факторів — від наївного нерозумін
ня поетової спадщини, незнання її в повному обсязі до свідомо 
тенденційного добору фактів і навіть їх перекручень. У цілому ж 
цей міф був вигідний офіційній франкістсько-тоталітарній Іспа
нії. Розвіянню цього міфа сприяла публікація цілого ряду мате
ріалів (лекцій, бесід, виступів, листів Лорки), що їх поет не 
призначав або не встиг підготувати для друку, а також переви
дання деяких статей і заміток, опублікованих ним свого часу в 
провінційній періодиці і розпорошених по архівах. Стала можли
вою цілісна оцінка есеїстики Федеріко Гарсіа Лорки, цікавої як 
в аспекті вивчення і розуміння його власної творчості, так і з 
погляду сформульованих у ній естетичних принципів поета.

Доробок Федеріко Гарсіа Лорки належав і належить прогре
сивній світовій культурі — саме тому потребує грунтовного осмис
лення теоретична спадщина поета; його театр і поезія, поряд з 
есеїстикою, залишаються важливим джерелом пізнання естетики 
Лорки — видатного теоретика літератури і театру. Творчість 
Гарсіа Лорка належить до того мистецтва, яке глибоко дослі
джує реальну дійсність в усіх її найскладніших, різноманітних 
проявах; мистецтво його скероване не лише на художнє пізнання 
дійсності, але й передбачає активну діяльність з метою її пере
творення. Теоретична спадщина Лорки відповідно розроблює 
основи саме такого мистецтва. На користь цього, зокрема, свід
чить ставлення Лорки до мистецтва театру, висловлене драма
тургом у «Бесіді про театр»: «Театр — це школа плачу і сміху, 
це трибуна, з якої людям вільно виступати проти фальшивої чи 
застарілої моралі, на живих прикладах пояснювати вічні закони 
людського сердця і людського почуття.

Народ, що не підтримує свого театру, або вмер, або вмирає. 
З іншого боку, театр, який крізь сміх і сльози не вловлює соці
ального пульсу, пульсу історії, не відбиває трагедії народу, не 
забарвлений природними його кольорами та національним духом, 
не має права називатися театром».

Бурхливий розвиток Лорки як митця відзначався широтою 
охоплення і глибиною засвоєння всіх визначних явищ культури 
іспанського народу, створених у' минулому й творених на очах 
поета. До кола інтересів Гарсіа Лорки також органічно входила 
європейська і світова культура; він напрочуд тонко відчував гар
монію національного й інтернаціонального у мистецтві. Величезні 
успіхи поета в осягненні світової культури яскраво позначились
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на його власній творчості насамперед тим, що вона позбавлена 
рис національної обмеженості, і Лорка-творець завжди виступає 
як справжній інтернаціоналіст. Тим-то його поезія так легко пере
ступає мовні бар’єри; драматургія владно входить до репертуа
ру національних театрів, а есеїстика, особливо останнім часом, 
привертає до себе увагу не лише спеціалістів, а й найширшої 
читацької громадськості.

У своїх лекціях, а також бесідах, замітках, листах Лорка із 
властивою йому проникливістю і ерудицією трактує актуальні 
мистецькі проблеми, наголошує на необхідності глибокого впли
ву демократичного мистецтва, зокрема театру, на найширші на
родні маси, розвінчує сумної слави ідею «мистецтва для мисте
цтва». Так, 10 червня 1936 року Федеріко Гарсіа Лорка у бесіді 
з карикатуристом Багаріа заявив: «Ідея мистецтва для мистецт
ва була б жорстока, якби не була глибоко фальшивою. Жодна 
справжня людина вже не вірить у цей мотлох — чисте мистецтво, 
мистецтво заради мистецтва. В нашу драматичну епоху митець 
повинен плакати і сміятись разом із своїм народом».

Як справедливо зазначав радянський дослідник творчості 
Лорки Л. Осповат, «...не схильний за складом свого характеру до 
безпосередньої участі в політичній діяльності, Гарсіа Лорка, про
те, ніколи не був аполітичним. Демократ і республіканець за пе
реконаннями, з роками він чимдалі більше співчував ідеям соціа
лізму. Невипадково, що його «Романс про іспанську жандарме
рію» був сприйнятий як твір революційної поезії, що прем’єра 
його п’єси «МарІана Пінеда» в Мадріді 1927 року вилилася в де
монстрацію проти монархічного режиму, що в останній рік 
свого жйття він приєднався до Спілки антифашистської інте
лігенції, створеної комуністом Рафаелем Альберті»1.

Федеріко Гарсіа Лорка вперше з’явився на літературному 
обрії в буремні для Іспанії, та й для всієї Європи, часи.

1918—1920 роки були для країни роками революційного під
несення трудящих мас. Так, 1 травня 1919 року під гаслами 
солідарності з Радянською Росією у Мадріді відбулася масова 
демонстрація. Лише у 1920 році в Іспанії спалахнуло більше 
тисячі економічних та політичних страйків. В умовах кризи 
прогнилої монархії Бурбонів ширшав республіканський рух, 
помітним стало і пожвавлення національно-визвольного руху ка-

1 Л. Осповат. Гарсиа Лорка размьішляет, спорит, пропаган- 
дирует. — В кн. Федерико Гарсиа Лорка, Об искусстве, 
М., «Искусство», 1971, стор. 4.
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талонців, галісійців, басків. 15 квітня 1920 року була заснована 
Комуністична партія Іспанії. Закінчилась поразкою ганебна ко
лоніальна авантюра іспанської монархії в Марокко 1921 року. 
Насувались роки лиховісної військової диктатури Прімо де Ріве- 
ри (проіснувала вона з 1923 по 1930 р ік )— це про її чорну гвар
дію Лорка у 1926 році писатиме з Гранади другові, поету Хорхе 
Гільєну: «Нові теми і старі примари. Жандармерія патрулює по 
всій Андалузії». Консерватизм і слабкість іспанської буржуазії 
20-х років, жорстокість поліцейського військово-монархічного ре
жиму, загострення класової боротьби — все це робило атмосферу 
в країні тривожною, передгрозовою. Усе це, безсумнівно, мало 
вплив на становлення Лорки як особи і митця*

Диктатура генерала Прімо де Рівери, ставленика монархії, 
аристократії та промислово-фінансової буржуазії, демагогічно 
проголошуючи створення «надкласової» іспанської держави, при
криваючись тріскучими націоналістичними гаслами, мала на меті 
перетворити Іспанію на державу фашистську, побудовану від
повідно до рецептів Муссоліні. Опорою «нового порядку» мала 
стати організована диктатором у 1924 році фашистська партія 
«Патріотичний союз» — прообраз майбутньої «Іспанської фаланги». 
Слід зазначити, що з перших днів свого існування режим Прімо 
де Рівери зіткнувся з наростаючим опором пролетаріату й зубо
жілих селян, а також лівої інтелігенції — передусім революцій
ного студентства.

Складну картину являла собою і іспанська культура 20-х 
років. Такі видатні її діячі, як філософ, прозаїк і поет, борець 
проти диктатури Прімо де Рівери Мігель де Унамуно і визнач
ний прозаїк і публіцист Рамон дель Вальє-Інклан були волода
рями дум передової іспанської інтелігенції. В той самий час страх 
перед «повстанням мас» змусив впливового філософа Хосе Орте- 
гу-і-Гассета ототожнити іспанський народ з ненависною йому 
міщансько-споживацькою, буржуазною юрбою і вибудувати елі
тарну концепцію культури та історії. Поетичний авангард в Іс
панії заявив про себе устами чілійського поета Вісенте Уїдобро, 
автора теорії «креасьйонізму»— теорії про творення «автоном
ного» поетичного світу за допомогою саморозвитку поетичного 
образу; з естетикою креасьйонізму було пов’язане виникнення 
«ультраїзму», речником якого став критик Гільермо де Торре. 
Ультраїсти ратували за «повернення лірики до її висхідного на
чала — метафори».

Креасьйоністи та ультраїсти, подібно до французьких сюр
реалістів, італійських футуристів та представників інших «лівих»
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течій європейської поезії початку нашого століття, вносячи в лі
тературу безсумнівний елемент новизни зображувальних засо
бів і бунтарську, навіть антибуржуазну, на перший погляд, 
спрямованість, водночас здійснювали розрив з національними 
культурними традиціями, власні суб’єктивістські експерименти зі 
словом, «чисту алгебру метафори» (за висловом поета X. Дієго) 
оголошували мало не метою всякої поетичної творчості, у ви
гнанні з поезії будь-якого реального, тим більше соціально ваго
мого змісту бачили порятунок від пекучих проблем складної 
історичної дійсності. Таким чином вони намагалися відгородити
ся від дійсності, не маючи сили критично і художньо осмислити 
насущні проблеми часу. Інтерес Лорки до ультраїзму не вихо
див за межі зацікавлення зовнішніми технічними засобами 
«нової поезії»; ще менше значення для формування його худож
ніх принципів мали інші авангардистські віяння європейської 
поезії, зокрема сюрреалізм. Справді глибинні зв’язки єднали Лор- 
ку з видатними майстрами нової іспанської літератури.

Учителями і старшими сучасниками Лорки були видатні 
іспанські поети Антоніо Мачадо і Хуан Рамон Хіменес. Кожен 
з них по-своєму черпав сили в традиціях народної поезії: Анто
ніо Мачадо — на шляху від філософської лірики «Усамітнень» 
через глибинну народність «Полів Кастілії» і до активної грома
дянської поезії часів Республіки та антифашистської війни; Хуан 
Рамон Хіменес — в інтимно-ліричному засвоєнні та осмисленні ан- 
далузького пісенного фольклору. Перша збірка віршів Гарсіа 
Лорки «Книжка поезій» (1921) ще несе на собі безсумнівний 
відбиток учнівства у Хуана Рамона Хіменеса. Проте ряд пізні
ших поезій Лорки, що згодом склали книжки «Канте хондо», 
«Пісні», «Перші пісні», нарешті славнозвісний «Циганський ро- 
мансеро», вже свідчать про глибоке, органічне сприйняття митцем 
і оригінальний розвиток живих традицій, кращих проявів іспан
ської поезії.

З 1914 року в Грацаді жив видатний іспанський композитор, 
знавець і дослідник андалузького музичного фольклору Мануель 
де Фалья. Досвід де Фальї у засвоєнні найглибших народних 
музичних традицій справив величезний вплив на молодого Лорку, 
як про це не раз пізніше свідчив сам поет. Де Фалью і Лорку 
впродовж багатьох років єднали тісні творчі зв’язки. Як відомо, 
композитор був перший, хто дізнався про розстріл Гарсіа Лорки 
і сповістив про це світову громадськість. Він намагався органі
зувати розслідування цього злочину фалангістів. Пізніше, проте
стуючи проти терору франкістів, композитор покидає Іспанію.

9



З музикою були пов’язані й перші кроки молодого Лорки в 
літературі. До речі, у свої дитячі і юнацькі роки Гарсіа Лорка 
серйозно займався музикою; майбутній славетний поет мав і знач
не музичне обдаровання.

У серпні 1917 року була опублікована стаття Лорки «Пра
вила в музиці» — одне з перших есе дев’ятнадцятирічного поета. 
Де в чому ще наївна і прямолінійна, ця стаття все ж містила 
ряд думок, від яких не відмовився б і зрілий Лорка. Музика 
була (і залишалась) для поета одним з головних джерел і засо
бів пізнання реального життя людини, її психології, її глибин
них прагнень. З романтичним запалом обстоюючи право митця 
на вільну, не скуту раз і назавжди усталеними приписами твор
чість, Лорка висловлює в цій статті і таку думку: «Музика — це 
мистецтво за самою своєю природою. Це — вічне поле ідей». 
І далі: «Словами нікому не виповісти бурхливої пристрасті так, 
як це зробив Бетховен у своїй «Апасіонаті», і ніколи не поба
чити нам душі жінок, що їх явив нам Шопен у своїх ноктюр
нах». Отже, за Лоркою. музика — це найперше з-поміж мистецтв, 
початок усякого мистецтва: щоб говорити про неї, треба «мати 
величезну духовну підготовку, головне ж — бути втаємниченим в 
усі її секрети». Знаменно, однак, що далі, в ряду перерахованих 
Лоркою митців, котрі силою свого генія ламали усталені прави
ла, поруч із композиторами Глінкою, Дебюссі, Штраусом з’яв
ляється ім’я поета — великого нікарагуанця Рубена Даріо, могут
нього оновлювача іспанської лірики. Поширюючи ці свої думки 
на поезію, Лорка тим самим указує на єдність різних сфер мис
тецької творчості, зокрема, музики і поезії. В повному ж вигляді 
ідея такої єдності викристалізується у поета пізніше.

Ще в газетній замітці «Сайнс де ла Маса» (1920 р.) Гарсіа 
Лорка висловив іншу важливу думку — повною мірою вона буде 
реалізована поетом в есеїстиці наступних років та й, ширше 
беручи, в усій подальшій його творчості. Лорка з розумінням і 
повагою пише тут про відродження молодим гітаристом гли
боких традицій народного мелосу, вітає віднайдення отієї жит
тєдайної народної струни, яка тільки й може по-справжньому 
схвилювати слухача. «Ми бачимо вічну нитку пристрасті, що 
губиться в тумані століть, і помічаємо, що йде вона й крізь на
ше серце, повне скепсису та іронії». Ця «вічна нитка» народного 
мистецтва стала для поета провідною.
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* *  *

Основна частина естетичної і критичної спадщини Лорки —- 
це лекції, з читанням яких поет час від часу виступав, починаю
чи з 1922 по 1935 рік. Як і ранні поетові вірші, лекції признача
лися не для друку, а для читання вголос. Текст лекцій, раз на
писаний, неодноразово повторювався поетом знову на протязі 
кількох років, найчастіше без істотних змін. Не всі з прочитаних 
Лоркою лекцій нам на сьогодні відомі (не зберігся, наприклад, 
текст виступу «Що співає місто від листопада до листопада» 
(1935), присвяченого гранадським пісням), а лекції «Пам’яті 
Сото де Рохаса» (1926) та «Уява, натхнення, визволення» (1928) 
дійшли до нас лише в скороченому газетному викладі. В пов
ному обсязі нині опубліковані п’ять лекцій Гарсіа Лорки: «Канте 
хондо» (Первісна андалузька пісня) (1922), «Поетичний образ у 
дона Луїса де Гонгори» (1926), «Колискові пісні» (1928), «Тео
рія і гра дуенде» (1930) і «Поет у Нью-Йорку» (1931).

Стиль лекцій і виступів Лорки своєрідний. Це — невід’ємна 
складова частина його власної творчості, есеїстика не «акаде
мічна», а «поетична». Поет покладається на активність слухачів, 
розраховує на їх доброзичливу увагу. У логічні, послідовні побу
дови часто вкраплюється несподівана метафора, натяк на той 
чи інший міф, героя народних пісень, літературних творів, фраза 
відзначається водночас крилатою легкістю і глибиною. Виступи 
Лорки пересипані іменами митців і філософів різних народів, 
думка поета перегортає різні шари культурних надбань людства, 
що свідчить про значну, але завжди доречну ерудицію.

У своїх лекціях-есе Лорка не намагався творити самодостат
ні теоретичні побудови, не тяжів він і до педантичного схематиз
му при аналізі того чи іншого мистецького явища; висловлені 
естетичні ідеї поета мали фундаментальне значення для його 
власної мистецької діяльності. Чи * не найголовнішою причиною 
того, що Лорка завжди приділяв величезну увагу усним висту
пам, лекціям, живому контакту з людьми, була глибока його 
віра у виховну силу мистецтва, прагнення зробити свої твори, 
а також здобутки іспанської та світової культури приступними 
народу, встановити безпосередній контакт із людьми. Поет глибо
ко розумів необхідність теоретичних узагальнень у галузі есте
тики і ознайомлення з ними найширших народних мас.

Приводом до написання першої такої лекції стала організа
ція в 1922 році в Гранаді конкурсу виконавців «канте хондо»— 
«глибокого співу», найстародавнішого типу андалузької народ-
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ної пісні. На сьогодні відомі кілька різновидів канте хондо, 
серед яких е основні й похідні. Назви їхні більш або менш за
нурені в тематику співу (солеар — знемога від самотності; кар- 
селера — тюремна; мартінете — ковальська), або виражають фор
му виконання (саета — стріла, пісня-вигук; лів’яна — легка), або 
пов’язані з географічними назвами і назвами місцевості побуту
вання; є й такі, що пояснити їх в наш час важко — семантика наз
ви губиться у глибині віків. Пісні ці короткі, складаються в 
основному з трьох-чотирьох рядків. Так, сигірійя — це звичайно 
катрен, солеар — терцет, рядки в цих строфах пов’язані не ри
мою, а традиційним асонансом.

Метою конкурсу було привернути увагу гранадців до канте 
хондо, котрий на початку XX століття опинився на грані зник
нення, вжити заходів до врятування фольклорних скарбів. Зга
дуваний конкурс відбувся в Гранаді у червні. Він набув розго
лосу навіть серед художньої інтелігенції поза межами Іспанії. До 
складу жюрі входили Мануель де Фалья, знаменитий андалузький 
кантаор (виконавець народних пісень) Антоніо Чакон, зарубіжні 
музиканти. Переможцем конкурсу став сімдесятитрирічний пас
тух з Кадіса, який виконав серрану (сьєрра — гірський хребет) — 
різновид канте хондо, що українському слухачеві, можливо, 
чимось нагадав би перегуки гуцульських трембіт.

Коло питань, розглянутих у лекції, аж ніяк не вкладається 
в рамки популяризаторські: Федеріко Гарсіа Лорка висловив 
тут деякі свої фундаментальні думки про художню творчість.

За Лоркою, головна небезпека для «канте хондо», «мистець
кого скарбу цілої нації» — це груба й безсоромна його профана
ція, профанація народного мистецтва в цілому. Відомо, що бур
жуазна стихія за природою своєю — постачальник дешевих 
псевдомистецьких сурогатів. Лорка ж, як ніхто інший, розумів, 
наскільки трагічним в умовах консервативно-деспотичної Іспа
нії стало зіткнення найглибших, найзаповітніших цінностей на
родного духу з мертвотними прообразами буржуазної «масової 
культури». Поет став свідком уже не народження, а агресивної 
експансії цієї «культури» — отруйного знаряддя в руках експлу
ататорських класів. «Лавина нікчемних і грубих куплетів отруює 
чисте повітря народного мистецтва Іспанії» — у двадцяті роки 
ця лавина ще не підсилювалась тисячократно засобами радіо- 
і телекомунікації, не вбиралася в строї поп-стандартів...

Почавши з викладу припущень Мануеля де Фальї щодо 
історичного походження «глибокого співу», Лорка проводить 
чітку грань між канте хондо і пізнішими його похідними, пісня
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ми типу канте фламенко, які набули свого остаточного вигляду 
лише у XVIII столітті, розглядає структурні особливості тексту 
пісень, вирізняє власне «циганські» елементи андалузького співу. 
Та чи не найважливішим для поета було продемонструвати всю 
силу благодійного впливу живої народнопоетичної традиції на 
творчість найвизначніших композиторів Іспанії — давніх і сучас
них— та й не самої лише Іспанії. «В Іспанії канте хондо спра
вив безперечний вплив на композиторів, що їх я називаю «вели
кою іспанською струною» — від Альбеніса до Гранадоса і де Фальї. 
Вже Феліпе Педрелл ввів народні пісні до своєї чудової опери 
«Селестинка» і накреслив шляхи розвитку нашої музики; але 
справді геніальним було відкриття Ісаака Альбеніса, який вико
ристав у своїх творах ліричні глибини андалузького співу. Згодом 
Мануель де Фалья сповнив свою музику нашими найпрекрасні- 
шими, найчистішими мелодіями в їх сублімованій формі». До 
вічно живих традицій, зазначає Лорка, звернуло свій погляд і 
нинішнє покоління іспанських композиторів.

Одним із показників органічності, життєвості того чи іншого 
* явища народної мистецької традиції є більша або менша її 

здатність плідно взаємодіяти з культурно-художніми цінностями 
інших народів. Так, відзначає Лорка, істотними своїми відкрит
тями Михайло Іванович Глінка, «якого надихали пісні безмежної 
Росії, і Клод Дебюссі — «ліричний аргонавт, першовідкривач но
вого ліричного світу» — завдячують близькому знайомству з 
андалузькою народною музикою. У цьому питанні поет вдався до 
деякого перебільшення, та безсумнівним залишається одне: ста
родавня андалузька пісенна лірика сміливо перейшла кордони 
краю і, вступивши у взаємодію з музичними школами насамперед 
Росії та Франції, стала й видатним фактом світової культури 
нових часів. Справжнє новаторство, новаторство Глінки, новатор
ство Дебюссі завжди є наслідком правдивого розкриття гли
бини душі народу. Не в сумирному копіюванні фольклорних 
зразків розкриваються поетові ці глибини: «Від народу слід
брати лише найглибші його почуття та ще, може, яку 
колоритну трель». Завдання іспанських митців, каже Лорка, збе
регти і піднести пісні канте хондо, бо «...нема в Іспанії нічого, 
абсолютно нічого, рівного цим пісням — ні за стилем, ні за ду
хом, ні за вірністю почуття... народний поет у трьох-чотирьох 
рядках зосереджує всю неповторну складність найвищих, найтра- 
гічніших моментів людського життя».

Основні думки, висловлені у лекції «Канте хондо», були пев- 
ною мірою доповнені Лоркою у  лекції «Колискові ПІСНІ», вперше
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прочитаній поетом у 1928 році. Народні пісні цікавили поета пе
редусім як достовірні носії «тривких рис, у яких не застигла хвили
на, в яких живе трепетна сучасність». На думку Лорки, мелодія 
андалузьких колискових пісень більшою мірою, аніж сам текст, про
йнята драматичним началом: «Якби не мелодія, ці пісні можна 
було б вважати якнайраціональнішими. Але мелодія їхня драма
тична, і драматизм цей непоясненний, якщо взяти до уваги їхнє 
призначення».

І, нарешті, поет указує на соціальну природу більшості колис
кових пісень Іспанії: творять їх убогі матері, для яких дитина — 
не тільки радість, а й важкий, непосильний- тягар. Від убогих 
жінок — служниць, годувальниць — також і діти заможних родин 
дістають перші уроки народної поезії, народної історії (Лорка 
має на увазі і своє дитинство). Радянський читач не може не 
згадати при цьому біографію Олександра Сергійовича Пушкіна.

* * *

Всією своєю творчістю Федеріко Гарсіа Лорка довів, що 
лише невіддільність поета від великої народної спільності є на
дійним грунтом для справді народного мистецтва. Тому важливим 
моментом світосприймання митця повинна бути приналежність 
до великих культурних традицій народу (фольклору та класич
ного мистецтва), передусім до тієї їх частини, яка звернута до 
майбутнього, до сучасності. Прогресивна іспанська література 
XX століття твердо стала на шлях засвоєння цих надбань—-не 
лише народнопоетичної стихії, але й вічно живої спадщини «зо
лотого віку» іспанської літератури — творів Сервантеса, Лопе де 
Вега, Тірсо де Моліни, Кеведо, Кальдерона. По-новому прочи
тувались класики, по-сучасному звучали на сцені п’єси славетних 
драматургів Відродження і барокко, із забуття виринали колись 
голосні імена. Взагалі кажучи, увага до власної культурної істо
рії, зацікавлення культурою інших народів — основоположна 
теза передових діячів так званого «покоління 1898 року», одна 
з принципово важливих рис їхньої філософії (Мігель де Унаму- 
но) та художньої практики (Піо Бароха, Рамон дель Вальє- 
Інклан). Лорка, Альберті та інші молоді діячі іспанської прогре
сивної культури 20—30-х років розвивали далі цю тезу (вона, 
як відомо, впритул підходить до марксистсько-ленінського поло
ження про необхідність засвоєння культурної спадщини мину
лого). Ось шлях Лорки до мистецького служіння народу, до 
створення нових художніх цінностей, власної естетичної теорії.
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Одним з помітних фактів культурного життя Іспанії стало у 
1927 році святкування трьохсотріччя з дня смерті видатного 
іспанського поета Луїса де Гонгори, одного з найсамостійніших 
і найдовершеніших поетів «золотого віку» Іспанії. У підготовці 
ювілею взяв активну участь і Лорка. Це була досить значна 
подія для літературного життя країни, вона зумовила нову 
хвилю творчого піднесення; група молодих літераторів, що ор
ганізувала ювілей, пізніше дістала назву «покоління 27 року». 
Багато митців з цієї групи досягли світової слави, серед них 
комуніст Рафаель Альберті, Мігель Ернандес, Хорхе Гільєн і сам 
Федеріко Гарсіа Лорка. Згубна політика франкістського тота
літаризму обірвала розвиток мистецького феномена «покоління 
27 року» вимушеною еміграцією одних (Альберті) і фізичним 
знищенням інших (Ернандес, Лорка). Лекція «Поетичний образ 
у дона Луїса де Гонгори», прочитана вперше в Гранаді у 1926 ро
ці, сприяла розвіянню уявлень про Гонгору як про аристокра
тичного майстра для небагатьох, містила грунтовний аналіз 
гонгорівської лірики, прояснювала те, що з першого погляду 
здається у Гонгори незрозумілим і «темним», містила деякі іс
тотні думки Лорки про поезію, зокрема про актуальність досвіду 
великого, а проте на багато років забутого кордовського поета.

Перш за все Лорка вказує на умовність поділу іспанських 
поетів XVI—XVII століть на «народних» (Кастільєхо, Сільвестре, 
Лопе де Вега та інші) і «вчених» (Гарсіласо, Гонгора). І справді, 
з нашої сьогоднішньої точки зору кожна з «ворогуючих» груп 
реалізувала свій аспект розвитку іспанського національного мис
тецтва, протиріччя між ними з віддалі кількох століть видають
ся аж ніяк не принциповими. Обидві групи, каже Лорка, «мали 
глибоке національне почуття... безсумівний чужоземний вплив не 
позначився на їхньому духові... Гонгора не менш національний, 
ніж Лопе де Вега». Але якщо Лопе де Вега ще за життя був 
визнаний класиком іспанського театру, Гонгора, хоч і здійснив 
справжню революцію в ліриці, не був гідно оцінений сучасника
ми; через багато років після смерті його довелося «перевідкри- 
вати» і ставити в почесний ряд творців великої іспанської літе
ратури, батьків літературної мови.

Перше з великих відкриттів Гонгори, зазначає Лорка, від
криттів, що мають виняткове значення й для сьогоднішньої 
іспанської поезії, є новий спосіб творення метафор (а довговіч
ність вірша, за Лоркою, великою мірою залежить від якості й 
поєднання образів); продиктоване «спрагою нової краси», шу
кання влучних метафор, несподіваних поетичних образів у Гон-
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гори не є чимось протилежним до багатовікових традицій іспансь
кої поезії, як це намагались довести літературні недруги Гон- 
гори, та й апологети «чистого мистецтва» наших часів, охочі зо
бразити великого поета своїм однодумцем. Ні, каже Лорка, сам 
народ е творцем справжніх поетичних образів, як-от «водяний 
бик», яким називають повільний, нездоланний річковий потік, 
або ж «язик ріки», на якому ростуть верболози. «В Андалузії 
народна образність сягає вершин влучності і вишуканості — в чис
то гонгорівському дусі... «Водяний бик» і «язик ріки» — це об
рази, створені народом; за природою своєю вони близькі до сві
тобачення дона Луїса де Гонгори». Гонгора-поет для Лорки — 
це майстер, озброєний тонким критичним чуттям, тонкий спос
тережник справді чудесних явищ природи, для якого бджола і 
яблуко — предмети не менш таємничі і такі ж невичерпні, як 
материки чи океанські простори. «Велич поезії не залежить від 
масштабів теми, її пропорцій або чуттів, нею народжених. Можна 
написати епічну поему про боротьбу лейкоцитів у замкненому 
просторі артерії, можна створити й повне відчуття безмежності, 
описуючи форму й запах єдиної троянди». І далі: «Його фанта
зія слугується п’ятьма основними чуттями... природу з усіма її від
тінками Гонгора підпорядковує дисципліні музичного ритму».

Один з наріжних каменів творчості Гонгори — це вільне во
лодіння багажем античної культури. Чудовий знавець греко- 
римської міфології, кордовський поет сміливо переробляв відомі 
сюжети; характерною особливістю лірики Гонгори є одухотворен
ня сил природи, побудова власних міфів; інтерес Лорки до цього 
аспекту поезії Гонгори зрозумілий: у власній творчості, зокрема 
в «Циганському романсеро», поет ішов шляхом, вказаним авто
ром «Поем самотності», використовуючи, одначе, здебільшого 
іспанські народні теми.

Особливий інтерес становлять погляди Гарсіа Лорки на «тем
ноту» Гонгори. Для того, щоб повноцінно сприймати цю поезію, 
каже Лорка, потрібні передусім досвід, бажання увійти в склад
ний поетичний світ старого майстра; минули ті часи, коли слова, 
вживані Гонгорою, вважалися незрозумілими: вони увійшли в 
літературну мову, бо «великий поет — як живлюща роса для мови». 
Фраза Гонгори стає ясною, якщо впорядкувати її подібно до ла
тинської. Найбільші труднощі становлять міфи, що зазнали своє
рідної поетичної трансформації, але й ця перешкода для розумін
ня поета — не непереборна. Читачеві і слухачеві цієї лекції стає 
зрозуміло, що «темнота» класика іспанської поезії Гонгори, 
«темнота», що при ближчому розгляді обертається «сліпучою
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ясністю», як небо і земля різниться від темноти принципово ало
гічних, беззмістовних творів деяких європейських, зокрема й 
іспанських, авангардистів нашого віку. Проте бажання Лорки 
«очистити» творчість Гонгори від багатовікових нашарувань, від 
академічного неприйняття гонгорівської лірики стало й причиною 
деяких полемічних крайнощів з його боку. Ставлення поета до 
Гонгори з часом зазнає змін, зокрема меншого значення нада
ватиме Лорка поетичній уяві, виступить він і проти культу ме
тафори, що його намагалися сповідувати численні епігони Гон
гори. Еволюція цих і інших поглядів Лорки відбилася у двох 
його наступних лекціях — «Уява, натхнення, визволення» та «Тео
рія і гра дуенде». В одному з інтерв’ю Лорка сказав: «Я нази
ваю «дуенде» в мистецтві ті незбагненні сили, які є його сіллю» 
коренем, це щось подібне до штопора, що ним мистецтво сверд
лить почуття публіки». Слово «дуенде» до Лорки мало в іспансь
кій мові значення «домовик», «невидимка», а також «тривожна, 
невідчепна думка».

Перша з названих лекцій присвячена трьом етапам, що їх, 
на думку Лорки, проходить кожен справжній витвір мистецтва. 
Перший щабель — це уява, «синонім здатності відкривати нове», 
«основа всякої поезії». Першочергову роль у роботі уяви Лорка 
відводить метафорі. А проте, на відміну від лекції про поезію 
Гонгори, де поетична уява ставилась автором на перше місце, 
Лорка вказує на її обмеженість, недостатність; особливо поміт
ною ця обмеженість стає при зіставленні поетичної уяви з реаль
ною, об’єктивною дійсністю, з наукою, яка «в тисячу раз лірич
ніша від усіх теогоній». Як справедливо зазначає Лорка, «правда 
життя в поезії перемагає уяву, або, інакше кажучи, сама уява 
демонструє свою вбогість». Другий щабель, на який сходить 
поет, прагнучи доступитись глибин, не приступних уяві й мета
форі, — це натхнення: «Від уяви, цього поруху душі, він перехо
дить до натхнення, що є її станом... поетична уява керується 
людською логікою, поетичне ж натхнення — логікою поетичною». 
Природа поетичного натхнення в лекції (принаймні в її скоро
ченому, газетному варіанті, що дійшов до нас) висвітлена побіж
но і недостатньо. Можна лише сказати, що у власній творчості 
Лорка шукав поетичне натхнення «на найчистіших народних 
стежках». Третій, останній щабель — це «визволення» або «вихід». 
Ця остання частина лекції відома нам у найменш повному ви
гляді і містить лише виклад сюрреалістської концепції «поетич
ного визволення». Важко сказати, наскільки сам поет у даний 
момент поділяв наведені в лекції міркування; можна тільки
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зазначити, що говорить він від третьої особи: «вони прагнуть очис
тити свої твори не лише від сюжету, але й від загадковості обра
зів та контурів реальності... вони прагнуть «визволення» від 
дійсності на шляху снів та підсвідомості». В усякому разі, Лор
ка вважає, що «поетичне визволення може здійснюватись^ по- 
різному». І далі: «Сюрреалізм використовує сновидіння та їхню 
логіку для втечі... У поетичному світі сновидінь, без сумніву, трап
ляються справді хвилюючі моменти, але таке визволення, хоч і 
чисте, все ж  не досить прозоре. Ми, латиняни, воліємо контурів 
і зримої таємниці, прагнемо чуттєвості і строгої форми».

Лекція «Уява, натхнення, визволення» після 1930 року Лор
кою не повторювалася. Деякі її положення згодом увійшли до 
наступної, чи не найважливішої лекції-есе «Теорій і гра дуенде».

У лекції «Теорія і гра дуенде» жодного разу не згадується 
книжка «Дегуманізація мистецтва» Ортеги-і-Гассета, яка вийшла 
в 1925 році; а проте саме полеміка з «теорією дегуманізації» 
Ортеги-і-Гассета (зміст її полягає передусім у протиставленні, 
повній відрубності поета і людини, естетичного переживання і 
духовного світу людини в цілому) є найважливішим аспектом 
нової роботи Лорки. Для Лорки неприйнятні такі основоположні 
тези «теорії дегуманізації», як перенесення уваги митця з від
творення зовнішнього світу на вираження тільки естетичних, 
суб’єктивних переживань, «очищення» мистецтва від власне 
«людського» (соціально-громадянського чи інтимного) ставлення 
до дійсності, протиставлення мистецтва і життя, розрив між ес
тетичним началом і реальністю. Як і в попередній лекції, Лорка 
аргументовано демонструє недостатність, ущербність чисто есте
тичного засвоєння дійсності. В лекції «Уява, натхнення, визволен
ня» це недостатність уяви та «її рідної дочки — метафори»; у 
лекції «Теорія і гра дуенде» це безсилля «ангела» і «музи»: «ан
гел»— естетичний дар, талант, хист; «муза» — сукупність мис
тецьких правил і форм, за допомогою яких митець реалізує свій 
задум. І ангел, і муза є носіями чисто мистецької стихії, вони 
прекрасні, але самі по собі безсилі, коли відсутнв третє, наймо- 
гутніше, вирішальне начало — «дух землі», дуенде, сила, наро
джена могутнім спалахом усього людського єства, а не лише його 
естетично-мистецької «надбудови»: «Дуенде йде не з горла, він 
рине з глибу, аж від підошов». Радянська дослідниця І. А. Тер- 
терян пише з цього приводу так: «Теорія і гра дуенде» проти
стоїть «теорії дегуманізації». Творчість «дегумаНІзованого мит
ця» абсолютно осмислена, логічна, «алгебраїчна» — митець, до 
якого приходить натхнення або «дуенде», підвладний стихії.
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Дегуманізований митець безпристрасний, дуенде — сама пристрасть. 
Дегуманізований митець маніпулює зовнішніми формами — дуен
де мовить про найглибше, найпотаємніше в людському житті і 
душі: про любов і смерть. Іншими словами, дуенде — це саме 
людське в мистецтві, це вторгнення в мистецтво людської пси
хіки в цілому, з усіма її глибинами. Наполегливість, з якою Лорка 
мовить про натхнення і дуенде, показує, наскільки занепокою- 
вало його поширення ідеї дегуманізації, рух літератури у бік 
вишуканого і безпристрасного, логічно зваженого «штучного мис
тецтва» !.

Взаємовідносини митця і дуенде, за Лоркою,— це боротьба, 
смертельний двобій: «Ідеєю, звуком чи жестом чесно бореться 
дуенде з митцем на краю безодні. Ангел і муза тікають, тримаю
чи скрипку чи компас, а дуенде ранить, і в заживленні цієї 
вічної рани закладена найдивніша, найглибша суть людської 
творчості. Магічна сила вірша — наслідок присутності дуенде; ця 
присутність необхідна, щоб хрестити чорною водою всіх, хто 
сприймає поезію, адже з дуенде легше кохати, розуміти, а голов
не — бути коханим, бути зрозумілим». Отже, боротьба митця — це 
і боротьба за комунікабельність, за зрозумілість його творів, за 
розвиток демократичних традицій мистецтва Іспанії.

Розглянуті лекції відбивають процес розвитку творчої прак
тики і теоретичного осмислення природи мистецтва, який прохо
див Лорка. Головним змістом його було питання про роль і 
місце художника в суспільстві, про соціальну функцію мистецтва.

Остання з відомих лекцій — це виступ Г арсіа Лорки 
«Поет у Нью-Йорку» (1931). Враження поета від Сполучених 
Штатів Америки, де він перебував у 1929—1930 роках, лягли 
в її основу; думки поета про американське мистецтво, викладені 
в лекції, переплітаються з коментарем до власних поезій. «За 
всіх умов треба бути зрозумілим», — каже поет на початку лек
ції. Це для Лорки головне, бажання зробити складну поетичну 
книжку про Нью-Йорк зрозумілою присутнім продиктувало пое
тові цей виступ. Але на початку — те, з чого починається Нью- 
Йорк: «нелюдська архітектура і шалений ритм», «болюче рабст
во людей і машин», «неясна, трагічна туга», «свідомість того, 
що цей величезний світ не має коренів». «Негри, найдуховніший 
і найартистичніший елемент країни». Непідкупна духовна основа 
негритянських розважальних видовищ — поруч із ріками золота,

1 И. А. Тертерян. Испытание историей. Очерки испанской
литературы XX века. М., «Наука», 1973, стор. 392.
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що зусібіч тече на Уолл-стріт. Люди, поневолені «жорстокою 
економічною системою, якій треба буде скоро скрутити в’язи». 
Моторошні, несподівані метафори поезій Лорки співзвучні мото
рошній реальності цього безнадійно хворого «доларового» сві
ту. «В цілому «Поет у Нью-Йорку», — справедливо зауважує 
І. А. Тертерян,— книга, керована не алогічністю сну чи кошма
ру, а логікою пізнання. Звичайно, поетичне пізнання не тотожне 
пізнанню раціональному, схематизуючому, абстрагованому. Сни і 
кошмари, на які поетова уява перетворює враження від дійс
ності, беруть участь у цьому пізнанні як елементи, включені у 
спільний ланцюг» і.

Розловідь-коментар Лорки, що доповнює поезії нью-йорксь- 
кого циклу, наснажена соціальним пафосом,— вона пророкує не
минучу загибель капіталістичної цивілізації. Разом з тим вражен
ня від індустріальної Америки допомогли поетові знайти нові 
можливості контакту з живою дійсністю, з демократичною ауди
торією. Цьому сприяло й падіння в Іспанії у 1930 році поліцейсь
кої диктатури Прімо де Рівера і проголошення республіки.

Республіка створювала саме ті умови, про які мріяв Лорка, 
в яких може розвиватися невмируще народне начало.

Культурно-громадська діяльність поета в цей останній 
період його- життя (зокрема, участь у роботі Спілки антифашис
тської інтелігенції та Асоціації друзів СРСР), його творчість, 
його теоретичні розробки цього періоду — це наслідок попередніх 
напружених пошуків, результат самого життя художника.

У 1931 році поет стає на чолі студентського театру «Ля 
Баррака». Театр їздить по країні, популяризуючи твори класич
ного іспанського театру: «За півтора року праці... ми поставили 
вісім інтермедій Сервантеса, кілька п’єс Лопе де Руеда, «Овечу 
криницю» Лопе де Вега, «Життя — це сон» Кальдерона — без 
купюр і точно за авторськими вказівками, «Севільського пусту
на» Тірсо та деякі інші», — відзначав Лорка у 1934 році.

Гарсіа Лорка мав свою концепцію культури, яку має збуду
вати для себе народ. Йдеться не тільки про популяризацію іспан
ського класичного репертуару,— це, так би мовити, половина спра
ви. Іншу половину Лорка намагається доповнити своєю власною 
драматургією. З початку 30-х років театр посідає визначальне 
місце в поетовій діяльності, театру присвячено й більшість 
його виступів та інтерв’ю. Молодий прогресивний театр дає

1 И. А. Тертерян. Испытание историей. Очерки испанской 
литературы XX века, стор. 404.
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максимальні можливості контакту з аудиторією. Це театр де
мократичний, «театр соціальної дії», свідомий своїх завдань 
у передгрозовій атмосфері тридцятих років. «Театр—-одне 
з найдійовіших, найефективніших знарядь будівництва країни, 
це барометр, який показує її  піднесення чи занепад. Театр чут- 
ливий, добре зорієнтований в усіх своїх жанрах — від трагедії 
до водевілю — може за кілька років змінити світосприймання на
роду». Поета непокоять розмови про занепад театру. Занепадає 
не театр, відповідає Лорка, а глибоко порочна організація теа
тральної справи, що ставить митців у залежність від комерцій
них інтерсів жменьки ділків. Вихід Лорка бачить у контролі 
над театром з боку компетентних органів республіки.

«Театр для народу» — цей заголовок однієї з газетних замі
ток поета міг би правити за назву до всього театру Гарсіа Лор
ки. Виховати глядача, піднести його до вершин світової театральної 
культури — такі завдання Лорки, коли «у світі борються вже не 
людські, а дійсно вулканічні сили; передо мною на шалях терезів 
наслідок цієї боротьби: ось твої страждання і твої жертви, а 
ось справедливість для всіх, хоча й з труднощами переходу до 
вже зримого, хоч і неясного майбуття,— і я з усією силою опус
каю свій кулак на другу шалю терезів».

Ще в квітні 1933 року, коли в Мадріді була заснована Асо
ціація революційних письменників і митців, Лорка взяв участь 
у її роботі. Його ім’я — ім’я вже прославленого поета і драма
турга — з’явилося під маніфестом на захист політв’язнів гітле
рівського рейху, опублікованому в проспекті журналу «Октубре», 
органа Асоціації (в першому ж номері згаданого журналу був 
надрукований славнозвісний вірш Свєтлова «Гранада»). За свід
ченням численних друзів Лорки, в останні місяці свого життя 
поет шукав зближення з Комуністичною партією Іспанії. Так, 
літом 1936 року датується його зустріч з генеральним секретарем 
Компартії Іспанії Хосе Діасом. Важко не погодитись з думкою 
радянського літературознавця і перекладача Ф. В. Кельїна: 
«...Якби не сталося трагічної розв’язки, Лорка взяв би активну 
участь у боротьбі іспанського народу з силами світової реакції. 
Це ясно усвідомлювали і учасники Другого міжнародного кон
гресу письменників проти війни, які 18 червня 1937 року на за
ключному засіданні в Парижі прийняли урочисту присягу перед 
портретом Лорки «не припиняти боротьби із світовим фашизмом 
аж до переможного кінця» і.

1 Ф. В. Кельин. Предисловие к книге «Федерико Гарсиа
Лорка. Театр». М., «Искусство», 1957, стор. 6.
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Поет загинув, ставши однією з перших жертв світової війни 
з фашизмом. До останнього свого дня він лишився вірний шляхо
ві, який обрав,— «сміятися і плакати разом із своїм народом». 
В останньому з відомих інтерв’ю Лорка заявив: «Я іспанець з 
голови до п’ят і не міг би жити в іншій країні; але я ненавиджу 
всіх тих, хто хоче бути іспанцем і більше ніким. Я брат усім 
людям і зневажаю тих, що готові віддати життя за абстрактну 
національну ідею... я оспівую Іспанію і глибоко її відчуваю; але 
передусім я громадянин усього світу і брат усіх людей».

Період республіки і національно-визвольної війни в Іспанії 
відзначався всебічним поглибленням зв’язків між іспанським і ра
дянським народами, зокрема зв’язків культурних. Великої по
пулярності набули в Іспанії 30-х років твори найвизначніших 
радянських поетів і прозаїків — Горького і Маяковського, Шо- 
лохова і Свєтлова, Фадєєва і Гладкова. Радянська література 
стала в Іспанії потужним носієм ідей Жовтня. Це саме можна 
сказати і про радянські кінофільми, що тріумфально пройшли 
по екранах Іспанії — «Чапаєв», «Броненосець «Потьомкін», «Ми 
з Кронштадта», «Депутат Балтики» та інші. З другого боку, тра
гедія іспанського народу стала в радянській літературі 30-х ро
ків однією з найважливіших суспільно-політичних тем. Показови
ми щодо цього є «Іспанський щоденник» М. Кольцова — видат
ний твір документально-художнього жанру, а також книжки та 
нариси І. Еренбурга, О. Савича, Л. Кассіля та інших. Радянські 
кінематографісти Р. Кармен та Б. Макасєєв створили монумен
тальне кінопубліцистичне полотно «До подій в Іспанії»; великим 
успіхом користувався хронікальний фільм Е. Шуб та Вс. Виш- 
невського «Іспанія». Видатною подією радянської кінематографії 
став фільм Р. Кармена та К. Симонова «Гранада, Гранада, Гра- 
нада моя», що вийшов на екран уже в 1968 році.

Широкого розголосу серед радянських читачів набула прогре
сивна іспанська література, зокрема поезія. Перекладений і ви
даний у нас «Романсеро громадянської війни» — справжній пое
тичний літопис національно-визвольної війни в Іспанії. Опубліко
вані в СРСР найвизначніші твори таких іспанських поетів, як 
Антоніо Мачадо, Мігель Ернандес, Рафаель Альберті... Особли
ве місце в цьому ряду належить Федеріко Гарсіа Лорці — ге
ніальному синові Іспанії.

МИХАЙЛО МОСКАЛЕНКО



ФЕДЕРІКО ГАРСІА ЛОРКА

ДУМКИ 

ПРО 
МИСТЕЦТВО





КАНТЕ ХОНДО

(Первісна андалузька пісня)

Сьогодні ви зібралися в залі Мистецького клубу 
послухати мій скромний, а проте щирий виступ. Я хо
тів би надати йому глибини і блиску, щоб незапереч
ною стала для вас чудова мистецька істина, захована 
в первісних андалузьких піснях, званих к а н т е  
х о н д о . .

Група інтелігентів та ентузіастів, що задумали кон
курс, нині тільки й робить, що б’є на сполох. Панове! 
Музичній душі нашого народу загрожує небезпека! 
Мистецький скарб цілої нації — на шляху до забут
тя! Щодня опадає новий листок з дивовижного дерева 
андалузької лірики, старі забирають у могилу неоці
ненні скарби минулих поколінь, лавина нікчемних і 
грубих куплетів отруює чисте повітря народного мис
тецтва Іспанії.

Задум цей патріотичний і гідний поваги; ця праця 
рятівна, і вимагає вона сердечного тепла й любові.

Всі ви чули про пісенний жанр канте хондо і, зви
чайно, маєте про нього більш-менш виразне уявлення; 
але ж, як водиться, у людини, не обізнаної з історич
ними та мистецькими глибинами андалузького співу, 
канте хондо асоціюється з чимось низьким — з тавер
нами, пиятиками, з підмостками кафе, з кривлянням, 
словом, з іспанщиною; заради Андалузії, заради на
шого тисячолітнього духу, заради нашого, такого див
ного, серця треба з цим покінчити.

Неможливо, щоб найглибші, найбентежніші мело
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дії нашої таємничої душі рахувались кабацькими 
і брудними; неможливо, щоб струну, яка єднає нас із 
загадковим Сходом, натягали на гриф застольної гі
тари; неможливо, щоб алмазні підвалини нашої пісні 
оскверняло похмуре вино сутенерів.

Настав час, коли інстинкт самозбереження пови
нен об’єднати голоси іспанських музикантів, поетів, 
акторів з тим, щоб пояснити і прославити світлу кра
су та багатство канте хондо.

Отже, пов’язування цього глибоко патріотичного 
мистецького почину із жалюгідною постаттю виконав
ця карикатурних цвинтарних куплетів свідчить про 
повне нерозуміння справи, про необізнаність із са
мою суттю задуму. Прочитавши афішу, невтаємни- 
чений, звичайно, може запитати: «Що ж таке канте 
хондо?»

Перш ніж іти далі, слід встановити основні від
мінності між канте хондо і канте фламенко1; відмін
ності ці істотні як щодо давності, так і щодо структу
ри й самого духу пісень.

Назвою «канте хондо» позначають групу анда- 
лузьких пісень, найчистішим і найдосконалішим типом 
яких є циганська сигірійя; від них походять інші піс
ні, що збереглися в народі й досі: поло, мартінете, 
карселера і солеар. А пісеньки, звані малагенья, гра- 
надіна, ронденья, петенера та інші є лише похідним 
від названих вище і різняться від них за будовою та 
за ритмом. їх називають «канте фламенко».

Великий композитор Мануель де Фалья 2 — справ
жня гордість Іспанії і душа цього конкурсу — вважає, 
що канья і плайєра, на сьогодні майже повністю зник
лі, у своєму первісному вигляді мали ту ж композицію, 
що й сигірійя та її похідні, і гадає, що ці два типи 
пісень ще не так давно були звичайними варіантами
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сигірійї. Порівняно недавні записи дають йому під
стави припускати, що канья і плайєра ще в першій 
третині минулого століття займали місце нинішньої 
циганської сигірійї. Естебанес Кальдерон3 у своїх чу
дових «Андалузьких сценах» пише, що канья нале
жить до первісного стовбура пісень, які зберігають 
свої арабські й мавританські ознаки, і з властивою 
йому проникливістю зауважує, що слово «канья» бли
зьке до арабського «ганніс», тобто «спів».

Основні відмінності між канте хондо і канте фла
менко полягають у тому, що перший коріниться в ран
ніх музичних системах Індії, тобто серед найдавніших 
зразків співу взагалі, тоді як тип фламенко — лише 
віддалений нащадок канте хондо; свого остаточного 
вигляду він набув лише у XVIII столітті.

Канте хондо забарвлений таємничими кольорами 
первісних епох; канте фламенко — тип відносно сучас
ний, емоційна глибина його непорівнянно менша. Д у
ховний колорит і колорит місцевий — різниця тут 
величезна.

Канте хондо, близький до перших музичних сис
тем Індії,— це ще лепетання, потік то вищого, то 
нижчого голосу, це дивовижна голосова вібрація, що 
прориває лункі чарунки звичної нам гами, не за
микається в холодній, жорсткій пентаграмі сучасної 
музики і тисячами пелюсток розкриває герметичні кві
ти напівтонів.

Мелодія канте фламенко точиться не хвилями, а 
стрибками; як і наша сучасна музика, канте фламен
ко має стрункий ритм, і виник він аж через кілька 
століть після того, як Гвідо д’Ареццо4 дав назви 
нотам.

Канте хондо близький до пташиних трелей, до го
лосу півня, до природної музики лісів і джерел.
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Отже, це — винятковий зразок первісного, найдав
нішого в Європі співу, в чиїх звуках живуть оголені, 
гарячкові чуття перших східних рас.

Композитор Мануель де Фалья, на якого я поси
лаюсь, глибоко дослідив це питання і вважає, що ци
ганська сигірійя належить до канте хондо; він рішуче 
твердить, що це — єдиний тип пісень нашого конти
ненту, які в усій чистоті зберегли ознаки стародав
нього співу східних народів — як за композицією, 
так і за стилем.

Ще раніше, ніж я ознайомився з цими думками 
де Фальї, циганська сигірійя малювала моїй уяві 
(уяві невиліковного лірика) безконечну дорогу, доро
гу без перехресть, яка веде до тремтливого джерела 
«дитинної» поезії, дорогу, на якій загинув перший 
птах і заіржавіла перша стріла.

Циганська сигірійя починається страшним зойком, 
що розколює землю на дві ідеальні півкулі. Це крик 
мертвих поколінь, пронизлива туга за зниклими століт
тями, це жагучий спогад про любов під іншим міся
цем і іншими вітрами.

Відтак мелодійна фраза розкриває таємницю му
зичних тонів і видобуває коштовний камінь ридання, 
лунку сльозу над рікою голосу. Андалузець тремтить, 
чуючи цей крик, і жодна інша пісня нашого краю пое
тичною величчю не дорівнюється сигірійї. Рідко, над
звичайно рідко щастило людському духові створити 
щось подібне.

Але не слід гадати, що сигірійя та її варіанти — це 
пісні, просто собі пересаджені зі Сходу на Захід. Ні. 
«Йдеться, очевидно,— каже Мануель де Фалья,— про 
прищеплення, або, іншими словами, про збіг первона- 
чал, що дав про себе знати, звісно, не в якийсь один 
певний момент, а був пов’язаний з цілим рядом істо
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ричних подій, які мали місце на нашому півострові». 
Саме тому андалузькі співи, основними своїми риса
ми близькі до пісень народу, віддаленого від нас гео
графічно, за характером своїм глибоко самобутні, 
національні, неповторні.

Три історичні події, на які посилається де Фалья, 
різною мірою вплинули на канте хондо: це запрова
дження в іспанській церкві літургійного співу, арабсь
ка навала і поява в Іспанії численних циганських 
ватаг. Саме цигани — люди мандрівні й таємничі — 
надали канте хондо остаточного вигляду. Про це свід
чать і прикметник «циганська» при слові «сигірійя», 
і велика кількість циганських слів у текстах пісень.

Це, природно, не означає, ніби канте хондо похо
дить безпосередньо від циган: хоч мешкають вони і 
в інших областях Іспанії, та й по всій Європі, пісні 
цього типу відомі лише у нас; мова йде про чисто ан- 
далузький спів, який існував тут у зародку ще до при
ходу циганських племен.

Великий де Фалья указав на такі збіги між основ
ними елементами канте хондо і характерними рисами 
деяких індійських пісень: «Енгармонізм5 як засіб 
модуляції6; використання настільки вузького мело
дійного простору, що він рідко виходить за межі сек
сти; постійне, навіть настирливе вживання однієї й 
тієї ж ноти, властиве також і деяким видам закли
нань— аж до первісних речитативів. Тому багато хто 
припускає, що спів передував мові».

Внаслідок цього канте хондо, передусім сигірійя, 
справляє враження проспіваної прози, позбавленої 
будь-якого регулярного ритму, хоч насправді тексти 
пісень складаються з пронизаних асонансами терце
тів чи катренів.
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Де Фалья зазначав: «Хоч циганська мелодія й 
багата орнаментальними пасажами, в канте хондо, 
так само, як і в індійських піснях, вони трапляються 
лише інколи — як пориви чи спалахи, викликані емо
ційною силою тексту; розглядати їх слід радше як 
широку вокальну модуляцію, аніж як власне орна
ментальні пасажі, хоч саме так вони виглядають, зо
бражені в геометричних інтервалах темперованої 
гами» 7.

Можна безпомилково твердити, що в канте хондо, 
так само, як і в піснях, народжених у серці Азії, му
зична гама є прямим похідним гами «мовної».

Багато хто припускає, що мова і спів були колись 
тотожні; наприклад, Луї Люка в своїй книжці «Нова 
акустика», виданій у Парижі 1840 року8, так писав 
про першість енгармонійного жанру: «...Він з’явився 
раніше від інших — як наслідування пташиного співу, 
крику звірів, незчисленних гомонів світу».

Гуго Ріман9 у своїй «Музичній естетиці» твердить, 
що спів птахів близький до справжньої музики, і що 
принципової відмінності між ними не існує, бо вира
жають вони єдине почуття.

Великий композитор Феліпе Педрелл 10, один з пер
ших дослідників іспанського фольклору, писав у сво
їй чудовій «Збірці іспанських народних пісень»: «Те, 
що в багатьох піснях Іспанії збереглися елементи 
музики Сходу, пояснюється глибоким впливом на наш 
народ стародавньої візантійської цивілізації (іспансь
ка церква дотримувалася візантійських ритуальних 
формул від самого прийняття християнства аж до оди
надцятого століття, коли було запроваджено власне 
католицьку літургію)».

Мануель де Фалья доповнює міркування свого ста
рого вчителя, називаючи ті елементи візантійського
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літургійного співу, які проявлялися згодом у сигірійї: 
примітивна система ладів (не треба плутати її з ана
логічними грецькими системами), енгармонізм, харак
терний для цих ладів, і відсутність у мелодії струнко
го ритму.

«Ці ж ознаки притаманні деяким андалузьким піс
ням, що виникли значно пізніше, ніж іспанська церк
ва засвоїла візантійську літургійну музику, пісням, 
спорідненим із музикою, досі чутною в Марокко, Ал- 
жірі й Тунісі, музикою, чия назва бентежить серце 
справжнього гранадця, — «музикою гранадських 
маврів».

Повертаючись до аналізу сигірійї, Мануель де 
Фалья, людина великої музичної культури й тонкої 
інтуїції, доглянув у ній «певні форми й риси, що не 
мають аналогії ні в ритуальному співі, ні в музиці 
гранадських маврів». Інакше кажучи, у сигірійї він 
шукав і знайшов щось незвичайне — цементуючий ци
ганський елемент. Де Фалья поділяє гіпотезу про ін
дійське походження циган; таке припущення якнай
краще узгоджується з результатами його власних 
досліджень.

Згідно з цією гіпотезою, близько 1400 року нашої 
ери стотисячна кіннота Тамерлана вигнала циганські 
племена з Індії. Через двадцять років цигани з’яви
лися в різних країнах Європи; в Іспанію вони проник
ли з полчищами сарацинів, які з берегів Аравії та 
Єгипту час від часу висаджувались на наші узбе
режжя.

Ці люди, отаборившись у нашій Андалузії, поєд
нали найстаріші елементи місцевого співу з усім пра
давнім, що принесли самі, і надали остаточного ви
гляду жанрові, який ми звемо нині канте хондо. їм ми 
завдячуємо народженням цих пісень, основи основ
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нашого духу, їм завдячуємо створення ліричних русел, 
котрими виливаються всі болі й магічні порухи нашо
го народу.

І саме цих пісень от уже півстоліття намагаються 
не випускати із смердючих таверн і домів розпусти. 
Винні тут згубно скептичні часи іспанської сарсуе- 
ли п, період Гріло 12 та історичного живопису. В той 
час, коли Росія вже горіла любов’ю до всього народ
ного (того, що Роберт Шуман 13 назвав єдиним дж е
релом справжнього, органічного мистецтва), коли у 
Франції знялася золота хвиля імпресіонізму14,— в 
Іспанії, країні майже неперевершеній за красою і ба
гатством народних традицій, гітара та канте хондо 
вважались чимось третьосортним! З плином часу такі 
уявлення настільки вкоренилися, що доводиться ста
вати на захист оцих правдивих і чистих пісень. Саме 
так розуміє це мисляча молодь Іспанії.

Канте хондо існує з давніх-давен, і всіх славетних 
мандрівників, що милувалися красою наших, таких 
несхожих, краєвидів, захоплювали ці глибокі мелодії. 
Від верхів Сьєрра-Невади до спраглих маслинових 
гаїв Кордови, від Сьєрра-де-Касорла до веселого гир
ла Гвадалквівіру бринять вони, окреслюючи межі на
шої єдиної й незбагненної Андалузії.

Відтоді, як Ховельянос 16 звернув увагу на прекрас
ний і темпераментний астурійський танець данса прі- 
ма 16 до великого Менендеса-і-Пелайо І7, було зробле
но великий поступ у справі вивчення народної твор
чості. Окремі митці, маловідомі поети розглядали ці 
питання з різних точок зору — аж до часу, коли вда
лося розпочати велику, глибоко патріотичну справу *— 
видання народних пісень і віршів. Тут досить згадати 
«Пісні Бургоса» Федеріко Ольмеди, «Пісні Саламан- 
ки» Дамасо Ледесми чи «Пісні Астурії» Едуардо
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Мартінеса Торнера — виданння, до речі, оплачені влас
тями відповідних провінцій.

Але ще переконливіше свідчить про колосальне 
значення пісень канте хондо той величезний вплив, 
що вони справили на формування школи нової росій
ської музики, а також висока оцінка, яку дав їм гені
альний французький композитор Клод Д ебю ссі18 — 
ліричний аргонавт, першовідкривач нового музичного 
світу.

1847 року до Гранади прибув Михайло Іванович 
Глінка. До того він мешкав у Берліні, де вивчав му
зичну композицію у Зігфріда Дена 19 і був свідком 
боротьби Вебера 20 проти згубного впливу італійських 
композиторів на німецьку музику. Звичайно, надиха
ли Тлінку пісні безмежної Росії, і мріяв він про орга
нічну, народну музику, що стала б виявом величних 
почуттів його країни.

Великий інтерес являє перебування в нашому місті 
батька і засновника східнослов’янської музичної шко
ли. Тут він подружився із відомим свого часу гітарис
том Франсіско Родрігесом Мурсіано і чимало годин 
провів з ним, слухаючи варіації наших пісень; під од
вічні ритми гранадських вод прийшла до нього ідея 
використати гаму з цілих тонів21. Повернувшись на 
батьківщину, Глінка розповів про це друзям, ознайо
мив їх із нашими піснями, які вивчав і використову
вав у своїх композиціях. Музика змінила свій напрям, 
композитор знайшов справжнє її джерело. Учні та 
друзі Глінки, звертаючись до народної творчості, не 
лише в Росії, але й на півдні Іспанії шукали матеріал 
для своїх творів. Підтвердженням цього є всім відо
мі «Спогади про літню ніч у Мадріді» Глінки, деякі 
частини «Шехерезади» та «Іспанське каприччіо» Рим- 
ського-Корсакова.
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Тепер ви бачите, як сумні модуляції й суворий 
орієнталізм нашого канте хондо вплинули на російсь
ку музику, як меланхолія гранадської дзвіниці Вели 
відлунює в таємничих дзвонах Кремля.

1900 року в Парижі, на Всесвітній виставці, в па
вільйоні Іспанії група циган співала канте хондо в чис
тому його вигляді. Ці концерти привернули увагу всієї 
столиці, але найбільше зацікавився ними один моло
дий композитор, що вів тоді затяту боротьбу — її ве
демо нині й ми, молоді митці,— боротьбу за все нове, 
невідкрите в мистецтві, пошуки в духовному океані 
досі незвіданого почуття.

Молодий композитор щодня ходив слухати анда- 
лузьких співців — «кантаорів», і в його душу, відкриту 
для всіх благодійних вітрів, увійшов стародавній 
Схід наших мелодій. Це був Клод Дебюссі.

Через деякий час йому судилося стати найбільшим 
композитором Європи і творцем нових музичних 
теорій.

Справді, в багатьох творах Дебюссі зринають не
зримі образи Іспанії, особливо Гранади, яку він на
зивав (і цілком заслужено) справжнім раєм.

Найповніше творчі сили Клода Дебюссі прояви
лись у поемі «Іберія» — дійсно геніальному витворі, 
де, мов у сні, пропливають пахощі й картини Анда
лузії.

Але найяскравіше вплив канте хондо відчутний в 
його чудовій прелюдії «Ля Пуерта дель Віно», а та
кож у ніжно-туманному «Вечорі в Гранаді», де, як 
мені здається, присутні всі емоційні прикмети гра- 
надського вечора — синій обшир долини, гори, що ві
тають тремтливе Середземне море, великі пасма хмар 
на обрії, чудові звуки міста й оманлива гра підзем
них вод.
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І найдивніше те, що ДебюссІ, хоч і вивчав грунтов
но наші пісні, ніколи в Гранаді не був. Отже, це ви
датний взірець мистецької інтуїції, геніального чуття, 
взірець, що робить честь як великому Дебюссі, так і 
нашому краю. Я згадую великого містика Сведенбор- 
га 22, який з Лондона побачив пожежу в Стокгольмі, 
і глибокі прозріння великих святих минувшини.

В Іспанії канте хондо справив безперечний вплив 
на композиторів, що їх я зву «великою іспанською 
струною» — від Альбеніса 23 до Гранадоса 24 і де Фальї. 
Вже Феліпе Педрелл ввів народні пісні до своєї чудо
вої опери «Селестинка» (на сором нам, досі ще не 
поставленої в Іспанії) і накреслив шляхи розвитку 
нашої музики; але справді геніальним було відкриття 
Ісаака Альбеніса, який використав у своїх творах лі
ричні глибини андалузького співу. Згодом Мануель 
де Фалья сповнив свою музику найпрекраснішими, 
найчистішими мелодіями в їх сублімованій формі. 
Нинішнє покоління іспанських композиторів — Адоль- 
фо Саласар 25, Федеріко М омпу26 і наш Анхель Бар- 
ріос27 — звертають свій зір і до прекрасних гранад
ських пісень, які називають також іспанськими, 
андалузькими.

Ось вона, дами й панове, справжня душа канте 
хондо, як мудро назвав його наш народ. Це дійсно 
глибокий спів, глибший за всі колодязі й за всі океа
ни світу, набагато глибший від сердець, які нині тво
рять його, глибший від голосів, що сьогодні його спі
вають,— глибина ця майже бездонна. Канте хондо 
прийшов до нас від стародавніх народів крізь товщу 
суховіїв і століть — від першого плачу і першого по
цілунку.
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Одним із чудес канте хондо є й самі тексти пісень.
Усі ми — поети, яким так чи інакше доводиться 

плекати й підстригати надто вже розбуяле ліричне 
древо, залишене нам у спадок романтиками і після- 
романтиками, — з подивом завмираємо перед цими 
віршами.

Безконечні відтінки Горя й Туги, ставши предме
том найчистішого й найточнішого вислову, пульсують 
у терцетах і катренах сигірійї та її похідних.

Нема в Іспанії нічого, абсолютно нічого рівного 
цим пісням — ні за стилем, ні за духом, ні за вірністю 
почуття. Метафори наших андалузьких пісень майже 
завжди обертаються у власному колі; нема дисгармо
нії між емоційними складовими цих віршів, і вони 
цілковито опановують наше серце.

Це прекрасно і дивно, коли незнаний народний 
поет у трьох-чотирьох рядках зосереджує всю непов
торну складність найвищих, найтрагічніших моментів 
людського життя. Є строфи, в яких лірична напруга 
сягає точки, приступної хіба що небагатьом найбіль
шим поетам:

В ореолі місяць, 
любов моя вмерла *.

Ці два рядки народної пісні ховають таємницю 
більшу, ніж усі драми Метерлінка 28,— таємницю прос
ту і реальну, таємницю чисту й цільну, без темних 
лісів і загублених кораблів, вічно живу загадку смерті.

В ореолі місяць, 
любов моя вмерла.

* Тут і далі віршовані цитати й поезії в перекладі М. Мос
каленка.
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Чи долинають ці пісні з серця гір, чи приходять 
вони з севільських апельсинових гаїв або з гармоній
них берегів Середземномор’я — основа в них одна; 
любов і смерть... але любов і смерть, відбиті в проро
чих очах Сівілли, типово східного персонажа, правди
вого сфінкса Андалузії.

У глибині цих віршів жевріє питання, але питання 
це страшне, і відповіді на нього нема. Наш народ, 
схрестивши на грудях руки, дивиться на зорі і марно 
жде рятівного знаку. Поза ця патетична, але істинна. 
Пісня або ставить глибоку емоційну проблему, яка не 
має реального вирішення, або ж її розв’язкою стає 
смерть, що є питанням усіх питань.

Переважна більшість пісень нашої округи (крім 
численних севільських) має названі вище ознаки. Ми — 
народ сумний і нерухомий.

Як Іван Тургенєв бачив селян — плоть і кров Ро
сії — незворушними, як сфінкс, такими здаються мені 
наші місцеві пісні. О сфінкс Андалузії!

Не ввійдеш ти
в мої двері,
але чутимеш мій плач.

Вірші сховані за непроникним покривалом і сплять, 
чекаючи на Едіпа, який прийде розгадати їх, щоб, 
прокинувшись, вони знову поринули в безгоміння...

Однією з найхарактерніших рис канте хондо є 
майже повна відсутність у ньому «середніх тонів».

У піснях Астурії, а також Кастілії, Каталонії, 
країни басків і Галісії відчувається певна гармоній
ність почуттів, лірична врівноваженість, здатна до 
вислову простих емоцій та елементарних станів людсь
кої душі: цього майже немає в народних піснях ан- 
далузьких.
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Ми, андалузці, рідко вловлюємо середні тони. Ан- 
далузець або кричить до зірок, або цілує червонястий 
порох своїх доріг. Середні тони для нього не існують. 
Чує він їх хіба що вві сні. А як і вдається до них, то 
лише так:

Але що мені до того, 
як перелітає птах 
із тополі на тополю?

Проте і в цій пісні я добачаю астурійський вплив 
(йдеться про її дух, а не про структуру). Отже, пате
тичність є найхарактернішою прикметою канте хондо.

Багато які пісні нашого півострова змушують зга
дувати краєвиди тих місць, де їх співано; канте хон
до, навпаки, — це спів безокого солов’я, спів осліп; 
тому як для тексту, так і для мелодій канте хондо 
найкращим тлом є ніч, синя ніч над нашими полями.

А втім, ця схильність до пластичного виразу, влас
тива багатьом іспанським народним пісням, позбавляє 
їх інтимності й глибини, притаманним канте хондо. 
Ось один з тисячі зразків астурійської музичної ліри
ки саме такого типу:

Леле, збився я з дороги 
між узгір’їв сумовитих.
Леле, збився я з дороги — 
де б отару зупинити, 
головоньку прихилити?
Серед горової мли, 
леле, збився я з дороги.
Хоч би на ніч у хатині 
залишитися з тобою!
Та й ізбився я з дороги 
серед горової мли, 
леле, збився я з дороги!
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Так чудово змальовано гори, де вітер похитує га
луззям сосон, так тонко віддано відчуття дороги, що 
веде до сонних снігових верхів, так добре зображено 
млу, яка суне з ущелин, забарвлюючи зволожілі ске
лі у безконечні сірі кольори, що ми забуваємо про 
бідного пастуха, котрий, мов дитина, просить притул
ку в невідомої пастушки. Слухач забуває про саму 
суть пісні. Пластичності зображення сприяє й мело
дія з її сіро-зеленим монотонним ритмом повитого 
імлою краєвиду.

Навпаки, канте хондо — пісня нічна. Нема в ній ні 
ранку, ні вечора, ні гір, ні долин, є тільки зоряна без
донна ніч. І цього досить. Канте хондо — це спів без 
краєвиду, зосереджений у собі самому і страшний, як 
сам морок; своїми золотими стрілами він вражає нас 
у серце. Серед темряви канте хондо нагадує величез
ного лучника із незмінно повним сагайдаком.

Усі питають: хто ж автор цих пісень? Який невідо
мий поет кидає їх на грубі підмостки народних свят? 
Відповіді на це нема.

Ж анруа29 в своїй книжці «Походження народної 
лірики у Франції» пише: «Народне мистецво — витвір 
не лише безособовий, непрояснений і несвідомий, але 
й «особовий» — в тому розумінні, що народ приймає 
і засвоює його». Жанруа почасти має рацію, але ж 
іноді досить мати хоч трохи чуття, щоб здогадатися, 
де є автор, хоч пісня й забарвлена первісними тонами. 
Наш народ співає пісні Мельчора дель П алау30, Саль
вадоре Руеди81, Вентури Руїса Агілери32, Мануеля 
М ачадо33 та інших, але як різняться вірші згаданих 
поетів од поезії, створеної самим народом! Це відмін
ність між паперовими й живими трояндами.
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Поети, які пишуть пісеньки для народу, каламу
тять чисті соки народного серця; як же виразно бри
нить в їхніх строфах упевнений ритм людини, що нав
чилася граматики! Від народу слід брати лише най
глибші його почуття та ще, може, яку колоритну 
трель; марна річ — скрупульозно наслідувати його 
невимовні модуляції, нічого доброго це не дасть. При
чина тут — вже сама наша освіченість.

Справжні пісні канте хондо не належать нікому, 
вони, як золотий пушок, пливуть у вітрі, і кожне по
коління забарвлює їх у нові кольори, щоб передати 
нащадкам.

Справжні пісні канте хондо, по суті, самі є части
ною якогось ідеального флюгера, що змінює свій на
прямок на вітрі Часу.

Вони народжуються самі по собі — ще одне дерево 
в полі, ще одне джерело в гаю.

Жінка — серце світу, несмертна володарка «троян
ди, ліри і гармонії» заповнює безконечний простір 
цих пісень. Ім’я жінки в канте хондо — Туга.

Дивно, як у ліричних побудовах почуття набирає 
свою форму і, нарешті, конкретизується в предмет 
майже матеріальний. Так сталося і з Тугою.

У піснях Туга набуває плоті, прибирає жіночої 
подоби, окреслюється чітким контуром. Це смугла 
жінка, що хоче ловити птахів у сіті вітру.

Всі вірші канте хондо пройняті могутнім пантеїз
мом, вони несуть питання до вітру, до землі, до моря, 
до місяця, до таких простих речей, як розмарин, фіал
ка чи птах. Усі зовнішні предмети наділені тут гли
боко особистими рисами, одушевляються вони настіль
ки, що й самі беруть участь у поетичній дії:

Був посеред поля 
превеликий камінь,
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мила там сиділа, 
біль йому звіряла.
Я ж землі єдиній 
виллю свою тугу, 
а на цілім світі 
не знайшов я друга.
На зорі прохати 
буду в розмарину 
ліку від любові: 
я з любові гину.

З глибоким почуттям андалузець звіряє Природі 
найпотаємніший свій скарб і має несхитну певність, 
що його буде почуто.

Але найбільш вражаючий приклад поетичної реа
лії у канте хондо — це дивовижна матеріалізація віт
ру, характерна для багатьох пісень.

Вітер з’являється в останню мить найвищої душев
ної напруги, він приходить як велетень, що змітає 
зорі і крушить туманності; та в жодній іншій народній 
пісні не чув я, щоб вітер, промовляючи, давав розраду:

Я зійшов на вежу, 
й мовив мені вітер: 
марно ти зітхаєш, 
долі не змінити.
Вітер аж знеміг — 
таку рану він у мене 
в серці постеріг.
Закохався я у вітер, 
що від неї віє.
Жінка — вітер, а розвіє 
всі мої надії.
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Вітер всю тебе обняв — 
ізверху донизу.
Якби був він чоловік, 
я б його зарізав.
Добре вмію веслувати, 
не боюся хвиль високих, 
а боюся вітровію, 
що з твоєї дме затоки.

Чудова прикмета канте хондо: вірші ніби заплута
лись у недвижних лініях рози вітрів.

Інша характерна тема, що повторюється в безлічі 
пісень,— це плач... У циганській сигірійї, де поезія 
сліз бринить досконало, плачуть і вірші і мелодія. 
Десь у глибинах загублено дзвони, і вікна розчинено 
на світанку:

Уночі я з хати вийду — 
плачу серед ночі.
Хочу вік з тобою бути, 
але ти не хочеш.
Плачте, очі мої, гірко, 
бо велике горе.
За єдиною ридати 
мужеві не сором.
Як побачиш мої сльози — 
дай хустину білу.
Коли б гірко не ридав я, 
туга б отруїла.

І ось така, циганська, найбільш андалузька:
Ой, були б у мене в серці 
шибоньки прозорі — 
ти побачила б не сльози, 
а краплини крові.
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У цих піснях відчувається справді народний дух; 
гадаю, вони якнайкраще віддають меланхолійну пате
тику канте хондо. Меланхолія ця така невідпорна, 
емоційна дія пісень настільки пронизлива, що всі ми, 
справжні андалузці, озиваємось на неї внутрішнім 
плачем — плачем, що очищає дух, підносячи його в 
палахкотливі цитринові гаї Кохання.

Нема в нас нічого рівного канте хондо — ні за ви
шуканістю, ні за щирістю; і я знову змушений гово
рити про ганебну долю, уготовану йому нині,— забут
тя або профанація в дусі грубої чуттєвості. Проте це 
діється лише в містах, бо, на щастя для незайманої 
Поезії і для поетів, моряки ще співають про море, 
жінки ще вколисують немовлят у затінку виноград
них павітей, пастухи ще блукають серед безлюдних 
гір; і жагучий вітер поезії, підкидаючи хмизу в досі 
жевріюче вогнище, оживить полум’я, щоб і далі спі
вали зморені жінки, і пастухи в дорозі, і моряки, уко
лисані живлющими ритмами моря.

У мелодії сигірійї та її похідних помітні давньо- 
східні елементи; так само й їхні тексти виказують 
спорідненість із старовинними піснями Сходу.

Коли канте хондо сягає вершин, висловлюючи ту
гу і кохання, ми відчуваємо його спорідненість із чу
довими віршами арабських і перських поетів. У повіт
рі Кордови й Гранади лишились неясні образи далекої 
Аравії, так само, як на хисткому палімпсесті34 Аль- 
байсина35 зринають обриси зниклих міст. Теми жер
товності, безмежної любові і вина у загадкових поетів 
Азії розроблені в тому ж дусі, що й у канте хондо.

Арабський поет Серах-аль-Варак писав:
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Голубка мій прогнала сон 
своїм зітханням цілоденним.
У неї груди, як і в мене, 
вогнем жагучим зайнялись.

Ібн-Зіаті, інший арабський поет, написав на смерть 
коханої елегію, схожу на андалузьку народну пісню:

Сьогодні друзі радили мені 
відвідати коханої могилу, 
та відповів я: чи пристала їй 
гробниця інша, аніж мої груди?

Але найбільша подібність, найдивовижніші збіги 
з нашими піснями помітні в прекрасних любовних га- 
селах Гаф іза36, великого перського поета, що оспівав 
вино, кохання, загадкові камені й величні сині ночі 
Шіраза.

Мистецтво з незапам’ятних часів знало бездрото
вий телеграф і мерехтливі люстерка зір.

У гаселах Гафіза є декілька сталих поетичних мо
тивів; один з них — вишуканий образ жіночого волосся:

Хоч до мене їй байдуже, 
похитнеться земна вісь 
від одної волосини 
з проділу її тонкого.

Писав він і так:
Між кучерів твоїх ізмалку 
заплуталося моє серце.
До смерті вузол цей солодкий 
Не розплести й не розрубати.

Схожий образ жіночого волосся зустрічається і в 
багатьох піснях нашого канте хондо, де нерідко зга
дуються локони-реліквії або пасмо волосся, що, па
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даючи на чоло, стає причиною трагедії. Ось один з 
прикладів, характерних для нашої сигірійї:

А як смерть мене пригорне, 
руки схрещені мої 
пов’яжи волоссям чорним.

Нема нічого глибшого і поетичнішого, ніж ці ряд
ки, сповнені високого й печального любовного почуття.

Коли Гафіз пише про плач, він робить це тими ж  
словами, що й наш народний поет; схожі тут поетичні 
засоби, схожі й самі почуття:

Незмінно плачу, бо тебе немає, 
але надія гине у путі, 
бо вітерець не взявся донести 
до вух твоїх гіркі мої ридання.

Це те саме, що:
Горе! всі мої зітхання 
розмітає вітровій, 
але відгуку немає.

Гафіз пише:
Від часу, як не любиш ти, 
сумує серце, 
і ринуть в очі вогняні 
потоки крові.

А наш поет:
Як на гори гляну, 
де ми йшли з тобою, 
плачуть мої очі 
кров’ю вогняною.

Або такі страшні рядки сигірійї:
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Давнього кохання 
хай уже не бачу, 
бо жаркою кров’ю 
серце плаче.

У двадцять сьомій гаселі шіразький поет мовить:
Обернуться колись мої кістки 
на порох у занедбаній могилі, 
та не зречеться зранена душа 
своєї невмирущої любові.

А це вже розв’язка безлічі пісень канте хондо. Ко
хання сильніше за смерть.

Мене схвилювали ці східні вірші, перекладені Гас- 
паром Маріа де Нава і видані в Парижі 1838 року; 
вони нагадали мені найбільш «глибокі» наші пісні.

Уславлення вина — тема спільна як для поетів 
Сходу, так і для наших майстрів канте хондо. І ті, й 
інші оспівують іскристий напій, що проганяє печаль і 
нагадує уста коханої, веселий хміль, такий несхожий 
на страшне вино Бодлера37.

Я наведу один чотиривірш (здається, це мартіне- 
те), незвичайний ще й тим, що співець називає тут 
себе на ім’я (випадок для наших пісень небувалий) — 
У Ньому втілені всі справжні поети Андалузії:

Ім’я моє — Курро Пулья 
на землі й на морі, 
під кабацькими дверима 
кам’яна підпора.

Велика похвала вину звучить у піснях цього Курро 
Пулья! Як і славетний Омар Хайям 38, він знав, що

Любов моя минеться, 
минуться мої сльози,
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минуться мої болі, 
все на землі минеться.

На чолі в нього вінок із минущих троянд, він ди
виться в келих, повний нектару, і бачить розпливчасту 
зірку на дні. І, подібно до великого поета з Нішапу- 
ра 39, він сприймає життя як гру в шахи.

Отже, канте хондо (і текст, і мелодія) — один з 
найбільших у світі витворів народного генія. Наше 
завдання — зберегти і піднести його, на славу Андалу
зії та її народу.

Перш ніж закінчити цю скромну й дещо сумбурну 
лекцію, я хочу згадати чудових співців, завдяки яким 
канте хондо дожив до наших днів.

Фігура співця окреслена двома чіткими лініями: 
небесною райдугою і зигзагом, що пронизує його ду
шу. Співаючи, він вершить урочистий ритуал, видо
буває старі, забуті мелодії і, втіливши їх у голосі, 
кидає їх на вітер... До пісні він ставиться побожно.

Народ потребує співців, щоб давати вихід своєму 
болю і правдивій своїй історії. Вони — посередники, 
ліричні вершини нашого народу; вони співають, заво
рожені мерехтливою цяткою на обрії,— дивні, а вод
ночас прості люди.

Жінки звичайно співали солеарес, меланхолійні й 
людяні пісні, що порівняно легко знаходять шлях до 
серця; чоловіки ж, як правило, виконували дивовиж
ну циганську сигірійю. Майже всі вони стали жертва
ми непереможної пристрасті канте хондо. Сигірійя як 
жар опалює серце, горло й уста. Слід стерегтися вог
ню і знати час для такого співу.

Тут мені хочеться згадати Ромерільо, безумного 
Матео, Антонію з Сан Роке, Аніту з Родни, Долорес
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Ла Парралу і Хуана Бреву, неперевершених виконав
ців солеарес, що будили первісну тугу в лимонних 
гаях Малаги чи серед надморських ночей Пуерто. 
Хочу згадати також майстрів сигірійї — Курро Пабло- 
са, Мануеля Моліну і, нарешті, Сільверіо Франконет- 
ті, який не мав собі рівних у виконанні пісні пісень — 
сигірійї і чий голос дробив амальгаму дзеркал.

Всі вони були великими виразниками душі народу, 
а їхні власні душі гинули серед злив чуття. Майже 
всі вони вмерли від розриву серця — полопались, як 
великі цикади, сповнивши ідеальними ритмами наше 
повітря...

Дами й панове!
Всіх, кого хоч раз у житті хвилювала пісня, що до

линає з дальньої дороги, всіх, кого біла голубка ко
хання клювала в серце, всіх, які шанують традицію, 
звернену до майбуття, і тих, що сидять над книжками, 
і тих, що орють землю,— я шанобливо прошу: не дай
те загинути неоціненним живим скарбам народу, ба
гатовіковим надбанням, що залягають на духовних 
обширах Андалузії; серед гранадської ночі обмисліть 
патріотичний проект, запропонований кількома іспан
ськими митцями.

1922 р.



ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ 
У ДОНА ЛУЇСА ДЕ ГОНГОРИ

Дрогі друзі!
Мені важко говорити про поезію Гонгори1— тема 

ця досить складна; але я зроблю все можливе, щоб 
хоч ненадовго захопити вас грою поетичного натхнен
ня, без якої життя культурної людини немислиме. Ба
жаючи уникнути одноманітності, в скромній лекції 
своїй я представив різні (звичайно ж, і свої власні) 
погляди на поезію великого андалузця.

Гадаю, всі ви знаєте, ким був дон Луїс де Гонгора, 
знаєте ви й що таке поетичний образ. Всі ви вивчали 
філологію та літературу, і викладачі, за деякими не
численними винятками, казали вам, що Гонгора був 
дуже добрим поетом, аж доки, з різних на те причин, 
не став поетом екстравагантним — ангел світла обер
нувся на ангела пітьми, сповнивши мову дивними зво
ротами й ритмами, неприступними здоровому глуздо
ві. Саме так казали вам в інституті, водночас вихва
ляючи банального Нуньєса де А рсе2 або Кампоамо- 
ра 3, поета газетного стилю, поета весіль, хрестин, по
хорон, подорожей поїздом і т. д., або ж поганого Со- 
рілью (не Сорілью4 — автора чудових драм і легенд), 
чиї вірші, незважаючи на хихотіння класу, з останніх 
сил декламував мій учитель літератури.

На Гонгору люто нападали і гаряче захищали. 
Твори його живуть і сьогодні — так, ніби вони щойно 
вийшли з-під пера, і тривають приглушені — вже де
що сором’язливі — суперечки навколо його імені.
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Поетичний образ — де завжди перенесення смислу.
Мова будується за допомогою образів, і наш народ 

на диво багатий ними. Виступаючий край покрівлі у 
нас називається «крилом», солодощі — «небесним са
лом» чи «зітханням черниці», купол — «половинкою 
апельсина» і так без кінця, В Андалузії народна об
разність сягає вершин влучності й вишуканості — в 
чисто гонгорівському дусі.

Повноводий потік, що звільна плине рівниною, у 
нас називають «водяним биком», вказуючи на його 
ширину й нездоланну силу; сам я чув якось від гра- 
надського селянина, що «верболози найкраще ростуть 
на язиці ріки». Водяний бик і язик ріки — це образи, 
створені народом; за природою своєю вони близькі до 
світобачення дона Луїса де Гонгори.

Щоб окреслити місце Гонгори, треба згадати про 
змагання двох груп поетів в історії іспанської лірики. 
Це поети, звані народними чи національними (визна
чення не дуже точне), і поети вчені, або ж куртуазні. 
Перші складали свої вірші на дорогах, другі — сидя
чи за столом і позираючи на дорогу крізь шиби вікна. 
У XIII столітті вже чути голоси безіменних місцевих 
поетів, їхні пісні — кастільські й галісійські середньо
вічні мелодії — на жаль, утрачені; а тим часом друга 
група (умовно кажучи, протилежна) зазнає французь
ких і провансальських впливів. Під вологим небом тих 
золотих часів з’являються пісенники Ажуди й Ваті
кане 5, де поміж провансальських рим короля Діоні- 
са 6, куртуазних «пісень про милого друга» і любовних 
співів бринять чисті голоси поетів невчених і безімен
них (очевидно, через втрату підпису автора).

У XV столітті «Пісенник Баени» 7 послідовно уни
кає віршів у народному дусі. Але маркіз де Сантілья-
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на8 свідчить, що серед тогочасних шляхетних юнаків 
великий успіх мали «пісні про милого друга».

Згодом повіяли свіжі вітри з Італії.
Матері Гарсіласо9 і Боскана 10 ще тільки-но зріза

ють апельсиновий квіт на свої весілля, а вже повсюди 
лунає класичне:

На зорі, мій друже, 
на зорі прийдіть.
Друже мій єдиний, 
прийдіть на зорі.
Друже мій коханий, 
прийдіть на світанні, 
прийдіть на зорі 
без людей, самі.
Прийдіть на світанні 
без людей, самі.

А щойно Гарсіласо в напахчених своїх рукавичках 
приносить нам одинадцятискладовий вірш, музика при
ходить на допомогу шанувальникам народного. З ’яв
ляється друком «Музичний пісенник Палацу»11, все 
народне стає модним. Музиканти черпають з усної 
традиції чудові любовні, пастуші й лицарські пісні. 
На сторінках, призначених для очей аристократів, 
з’являються пустотливі корчемні пісні, серранільї 
Авіли 12, романс про бородатого мавра, ніжні пісні про 
милого друга, монотонні псалми сліпців, спів лицаря, 
заблуканого в лісі, і прекрасні нарікання одуреної пас
тушки. Це — вірогідна панорама духу й барв Іспанії.

Славетний Менендес П ідаль13 писав, що гуманізм 
«відкрив очі» дослідникам — вони стали глибше ро
зуміти людський дух в усіх його проявах, і народне 
мистецтво нарешті привернуло до себе заслужену й 
пильну увагу. Доказом цього є, наприклад, культиву-
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«темний» стиль) та іншим причинам, що виглядають 
поважними. Тим часом француз Люсьєн-Поль Тома27 
пояснює цей поворот психічним розладом, а пан Фіц- 
моріс Келлі28, демонструючи свою повну критичну без
порадність там, де йдеться про ще не класифікованого 
автора, схиляється до думки, що метою автора «Поем 
самотності» було привернути увагу до свого літера
турного імені. Нема нічого строкатішого (і зневаж
ливішого) за ці «серйозні» твердження.

На пізнього Гонгору у нас дивились — дивляться 
ще й досі — як на осереддя граматичних вад, його пое
зія, мовляв, позбавлена всіх прикмет прекрасного. 
Найавторитетніші філологи й літературознавці вважа
ли його «Поеми самотності» болячкою, яку слід хо
вати; лунали похмурі, грубі голоси бездушних і темних 
людей, готових накласти анафему на все, що здава
лось їм пустим і незрозумілим. їм вдалося відтіснити. 
Гонгору на другий план і замилити очі тим, хто йшов 
до розуміння його поезії. Цілих двісті років нам пов
торювали: «не підходьте, це незрозуміло...» А Гонго- 
ра, самотній, як прокажений, чиї рани міняться холод
ним сріблом, з зеленою гілкою в руках чекав нових 
поколінь, які приймуть його дорогоцінний спадок і 
дивовижне чуття метафори.

Це справа сприйняття. Гонгору треба не лише чи
тати, а й вивчати. На відміну від інших поетів, які 
приходять до нас, навіваючи поетичний смуток, Гон
гору треба шукати розумом. Марна річ — намагатись 
сприйняти його при першому читанні. Філософський 
твір буває приступний небагатьом, а проте ніхто не 
ганить автора за незрозумілість. Але ні: як видно, не 
цього чекають від поезії.

Які ж причини спонукали Гонгору здійснити ре
волюцію в літературі? Причини? Вроджена спрага но-
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вої краси змушує його по-новому будувати фразу. Ви
ходець з Кордови, латину він знав як небагато хто в 
Іспанії. Шукати причини треба не так в історії, як у 
душі поета. Вперше в іспанській літературі він зна
ходить новий спосіб творення метафор і вважає (не 
висловлюючи цього вголос), що вічність вірша Зале
жить від якості й поєднання образів.

Згодом Марсель П руст29 писатиме: «Лише метафо
ра надає стилеві відносної тривалості».

Спрага нової краси і відраза до поетичної продук
ції сучасників розвинули в ньому гостре, майже не
стерпне критичне чуття. Він став мало не ненавидіти 
поезію.

Він більше не міг писати віршів у старокастільському
 стилі; вже не задовольняла його й героїчна прос

тота романсу. Коли, відриваючись від своєї роботи, 
дивився він на сучасну йому лірику, вона видававсь  
йому сповненою вад, недоробок і грубих почуттів. 
Душу Гонгори, як і одяг його, запорошував пил усієї 
Кастілії. Він відчував, які недосконалі, невикінчені, 
недбалі твори інших поетів.

Втомившись від кастільців і від «місцевого Коло
риту», він перечитував Вергілія 30 з насолодою люди
ни, що знудьгувалася за довершеністю. Його загост
рена чутливість, неначе мікроскопом озброївши зір, 
допомогла йому зауважити вади й прогалини іспансь
кої мови; ведений своїм свіжим поетичним інстинктом, 
Гонгора заходився будувати нову вежу з винайдених 
ним дорогоцінних каменів, а це вразило гордість во
лодарів палаців, мурованих із сирої цегли. Він з д а 
вав собі справу з минущості людського почуття і з 
немічності безпосереднього його вислову, ЯКИЙ Захоп
лює лише на мить; він хотів, щоб краса його витворів 
корінилась у метафорі, очищеній від скороплинної
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реальності, метафорі пластичній, вміщеній у позаат
мосферний простір.

Він любив красу об’єктивну, чисту й надаремну, 
вільну від заразливої туги. Людям потрібний хліб на
сущний — він шукає дорогоцінні камені. Не знаючи 
реальної дійсності, він наділений даром абсолютного 
відчуття дійсності поетичної. Що ж міг зробити поет, 
щоб надати єдності й потрібних пропорцій своєму 
естетичному кредо? Обмежити себе. Сповідатися перед 
собою і, озброївшись критичним чуттям, дослідити ме
ханіку своєї творчості.

Поет мусить бути знавцем п’яти основних чуттів 
у такій послідовності: зір, дотик, слух, нюх і смак. 
Щоб опанувати найпрекрасніші образи, він повинен 
відчинити всі двері до них, а іноді й нашарувати вра
ження чи навіть заховати справжню їхню природу.

Гонгора, наприклад, так пише у першій «Поемі са
мотності»:

Барвисті птахи — цитри пір’яні — 
каплицю вбогу співами вінчали; 
струмок, щоб слухать хор цей нетривалий, 
понаробив на бистрині 
із піни більше вух, як вимив ріні...

Або описує пастушку:
Над річкою латаття соковите 
з трояндами в волосся упліта; 
вона — як не Аврора золота, 
то сонце, чистим квітом оповите.

Або:
Із хвиль рибина у німому леті

Або:
! зелені голоси
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Або:

орган пірчастий, спів крилатий, 
сліпучий голос.

Щоб метафора ожила, потрібні дві умови: форма 
і радіус дії — ядро в центрі і перспектива навколо. 
Ядро розкривається, наче дивна, незнана квітка, але 
в навколишньому сяйві ми знаходимо її назву й від
чуваємо її аромат. Метафора підпорядкована зорові 
(іноді якнайтоншому), і саме зір обмежує її, надаючи 
їй водночас предметності. Навіть найменш земні ан
глійські поети, наприклад К ітс31, відчували потребу 
окреслювати і обмежувати свої метафори та образи — 
чудова пластичність Кітса рятує його від загрозливо
го світу поетичних видінь. Ясно, чому він вигукне зго
дом: «Лише поезія здатна оповідати свої сни!» Зір не 
дозволяє темряві розмити контури зримого образу.

Сліпонароджений не може стати поетом пластич
них образів, бо не має уявлення про пропорції, влас
тиві природі. Його місце, мабуть, у сфері містики, спов
неній безкордонного світла, вільній від реальних пред
метів, сфері, щедро овіяній вітрами мудрості.

Отже, всі образи розкриваються в полі зору. 
Дотик вказує на якість їхнього ліричного матеріалу, 
якість майже мальовничу. А образи, явлені іншими 
органами чуттів, підпорядковані двом першим. Інак
ше кажучи, образ заснований на взаємному обміні 
функціями, призначенням і подобою різних природних 
предметів чи абстрактних понять. У кожного образу 
своя площина і своя орбіта. Метафора єднає проти
лежні світи за допомогою могутнього поштовху, по
родженого уявою. Кінематографіст Жан Епштейн32 
казав, що метафора — «це теорема, в якій від умов 
одразу ж перестрибують до висновку». Це справді так.
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Оригінальність дона Луїса де Гонгори (поза чисто 
граматичними аспектами) проявилась і в його методі 
«полювання на образи»: поет скористався з їхнього 
драматичного антагонізму за допомогою того ж таки 
поштовху, наданого міфом: він вивчає прекрасні ідеї 
античних народів і, втікши від гір з їхніми сліпучи
ми видіннями, сидить на березі моря, де вітер

лазурну гладь морську вгортає знову 
в запону бірюзову...

Починаючи новий вірш, він, наче скульптор, свідо
мо сковує свою уяву. Поетові так хочеться опанувати, 
оволодіти власним творінням, що в ньому народжує
ться неусвідомлений потяг до островів — він гадає 
(і досить слушно), що людині легше охопити думкою 
маленький клаптик землі, з усіх боків омиваний океа
ном. Механізм його уяви досконалий. Часто кожен 
його поетичний образ стає новим міфом.

Гонгора, іноді в несподіваний спосіб, вносить гар
монію і пластичність у найрізноманітніші сфери. Під 
його пером зникають диспропорційність і безлад. 
В його руках стають іграшками моря, континенти, 
урагани. Він поєднує астрономічні поняття з безко
нечно малими деталями відповідно до власних уяв
лень про масу і матерію.

У першій «Поемі самотності» він пише (34—41-й 
рядки):

Юнак одежу скинув, що захланним
впилася океаном,
і, воду повертаючи в піски,
на сонці простеляє,
щоб всю її палкий
язик ласкавих променів до краю
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зсушив — і ссав поволі, скільки сил 
з найтонших волосин вологий пил.

З яким почуттям гармонії співвідносить тут Гон
гора Океан і Сонце — золотого дракона, що палким 
язиком своїм поволі вилизує мокре вбрання юнака, 
так, що сліпа голова світила висмоктує «з найтонших 
волосин вологий пил»! У цих восьми рядках більше 
відтінків, ніж у п’яти десятках октав «Визволеного 
Єрусалима» Тассо33. Справа в тому, що у Гонгори 
кожну деталь досліджено і зважено зі справді юве
лірною точністю. Як передано тут відчуття падаючо
го, а проте невагомого сонячного проміння!

Опанувавши свою уяву, Гонгора дістав можливість 
на свій розсуд стримувати її й залишатися незворуш
ним як перед лицем загадкових, стихійних сил закону 
інерції, так і серед скороминущих міражів, жертвами 
яких часто стають необачні поети. В «Поемах самот
ності» є місця, що видаються надприродними. Важко 
збагнути, як спромігся поет, оперуючи величезними 
масами та географічними поняттями, не припустити
ся несмаку і не вдатися до незграбних гіпербол.

У невичерпній першій «Поемі самотності» Гонго
ра так пише про Суецький перешийок:

Змію криштальну — Океан — протяв 
цей перешийок наскрізь; роз’єднав 
холодну Північ, голову в короні, 
й окрасу Півдня — хвіст, де зблисли сонні 
зірки Антарктики...

Пригадайте ліве крило карти світу.
Впевненою рукою накреслює він обриси двох віт

рів, точно віддаючи їхні пропорції:
...В південного не просихають крила, 
північний видиха стома устами.
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Або дає таке влучне поетичне визначення Магел- 
лановій протоці:

...знайшов тоненьку срібну петлю,
що легко обійма два океани
— такі несхожі — й творить з них єдиний.

Або називає море:
Невчений, але пильний спостережник 
фаз Місяця мінливих...

І, нарешті, в першій «Поемі самотності» порівнює 
острови Океанії з почтом німф богині Діани, що по
лює в заводях ріки Еврот:

Я опишу не скам’янілий флот 
недвижних островів у морі яснім, 
чий дивний сонм, хоч і не любострасним, 
та гожим видом серед вільних вод 
таке ж солодке сіє замішання, 
яке півсонний відчував Еврот, 
грайливих німф уздрівши полювання.

Цікаво, що таку ж любов і поетичну силу Гонгора 
вкладає в опис малих предметів і форм. Яблуком він 
цікавиться не менше, ніж морем, а бджола для ньо
го — створіння не менш Інтересне, аніж, наприклад, 
ліс. Зірко дивиться він на природу й захоплюється 
красою, притаманною всім її формам. Він проникає 
в те, що називають світом кожної речі, узгоджує свої 
відчуття з чуттєвою подобою Всього, що його оточує. 
Яблуко і море для нього рівноцінні, бо він знає, що 
світ яблука по-своєму так само невичерпний, як світ 
моря. Життя яблука — від часу ніжного цвітіння до па
діння золотавого плоду в траву — таке ж таємниче й 
величне, як періодичне чергування морських припливів



та відпливів. І поет мусить знати це. Велич поезії не 
залежить від масштабів теми, її пропорцій або чуттів, 
нею народжених. Можна написати епічну поему про 
боротьбу лейкоцитів у замкненому просторі артерії, 
можна створити й повне відчуття безмежності, опи
суючи форму й запах єдиної троянди.

Гонгора підходить з однією мірою до всіх своїх тем: 
то, як циклоп, грається морями й континентами, то 
уважно розглядає плоди й інші речі. Більше того. 
Малі форми дають йому більшу насолоду.

В десятій октаві поеми «Поліфем і Галатея» він 
пише:

...важенна груша в золотій колисці 
соломи, що, як опікунка вміла, 
скупа — сховала, щедра — взолотила.

Солому він порівнює з «умілою опікункою» пло
ду, що, зірваний з гілки зеленим, достигає в її золо
тому лоні. Ця опікунка «скупа — сховала» (грушу) і 
«щедра — взолотила», тобто таїть її від людських очей 
і водночас золотить її.

В іншому місці він пише:
Вже пагорб лавром скроні повиває 
й прощається з веселими кролями 
своїх глибоких нір; 
вони ж зачули, як війнув зефір, 
і йдуть в підскок лугами і полями...

По суті, тут дуже тонко описано сухий пагорб і не- 
вдоволену міну звірятка, що вилізло з нори:

...зачули, як війнув зефір, 
і йдуть в підскок...

Ще цікавіші його вірші про борть у товщі дерева, 
що її поет називає фортецею тієї (бджоли),
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яка летить без шпаги та корони, 
подібна до крилатої Дідони, 
одна з отих цнотливих войовниць 
держави, де твердиня вікова — 
не мури, а кора; в тім Карфагені 
бджола царює, й шати золочені 
на ній — чи з вітру сік вона спива, 
чи то небесний піт, як без упину 
з німих зірок солодку точить слину.

Уривок цей сповнений майже епічної величі. А поет 
пише про борть і бджолу. «Держава, де твердиня ві
кова— не мури, а кора»,— так називає він лісове 
дупло; бджола в нього — «подібна до крилатої Д ідо
ни, одна з отих цнотливих войовниць», що спивають 
сік вітерця; росу він охрестив «небесним потом», а 
нектар — «слиною» квітів, які, в свою чергу, стали в 
нього «німими зірками». Чи не такою ж величчю прой
няті наведені рядки Гонгори, як ті, де поет описує мо
ре чи світанок, вдаючись до чисто астрономічних тер
мінів. Він подвоює і потроює поетичний образ, щоб по
казати його в різних аспектах— а це річ необхідна для 
завершеності враження і сприйняття всіх його граней. 
Важко знайти щось рівне цьому за поетичною чистотою.

Гонгора вільно володів матеріалом античної куль
тури, і це додавало йому віри в себе.

Він створює неймовірний для свого часу образ го
динника:

Години, вже одягнені у числа...

або ж образно називає печеру «меланхолійним позі
хом землі». З усіх сучасників Гонгори лише Кеведо34 
інколи спромагався на такі ж щасливі вислови — за 
влучністю, та не за красою. Тільки в XIX столітті
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з’явився великий поет Стефан Малларме35, натхнен
ний вчитель, що приніс на Rue de Rome свій неповтор
ний абстрактний ліризм і прокладав небезпечний, ові
яний всіми вітрами шлях нових поетичних течій. До 
нього в Гонгори не було кращого учня, а учень навіть 
не знав свого вчителя. Малларме, як і Гонгора, лю
бив лебедів, дзеркала, загуслі сонячні полиски, жіно
че волосся; для них обох характерний ніби застиглий 
трепет барокко. Гонгора, проте, як поет сильніший, 
він — володар словесних багатств, не знаних Мал
ларме, і наділений екстатичним чуттям краси; тонкий 
гумор і отруєні стріли іронії — витвір наших часів — 
не помітні в його поезіях.

Звичайно, Гонгора бере свої поетичні образи не 
безпосередньо з природи — предмет або явище спер
шу пропущені ним крізь камеру-обскуру розуму; та
ке перевтілення дозволяє їм одним скоком переходити 
в новий, вже від них невіддільний стан. Отже, немож
ливо читати його вірші, які не є прямим зображенням 
предметів, маючи ці предмети перед очима. Тополі, 
троянди, пастушки й моря великого кордовського пое
та — це свіжі його творіння. Море він називає «оправ
леним у мармури смарагдом, одвіку плинним», топо
лю — «зеленою лірою». З іншого боку, важко чита
ти мадригал троянді, тримаючи живу троянду в руці. 
Хтось тут неодмінно буде зайвий — або троянда, або 
мадригал. У Гонгори, як і у всякого великого поета, 
свій особливий світ, світ суттєвих ознак речей та їхніх 
характерних відмінностей.

Поетові, який збирається писати вірш (я знаю це з 
власного досвіду), здається, ніби він вирушає на ніч
не полювання у найвіддаленіші ліси. Незбагненний 
жах ворушиться в його серці. Щоб заспокоїтись, мож
на випити склянку холодної води і провести на папері
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кілька чорних ліній. Я кажу чорних, тому що... між 
нами кажучи, я не люблю кольорового чорнила. Поет 
іде на полювання. Свіжий вітерець холодить йому очі. 
Місяць, заокруглений, як ріг із м’якого металу, бри
нить серед тиші останніх гілок. Між дерев з’являють
ся білі олені. Ніч ховається за муром гомонів. Між 
очеретів зблискує тиха й глибока вода... Треба йти. 
Це небезпечна для поета мить. Він мусить мати з со
бою карту тих місць і лишатися незворушним перед 
лицем тисяч правдивих і хибних красот, які трапля
ються йому в дорозі. Він, як Улісс при зустрічі з си
ренами, повинен заткнути собі вуха і влучати стріла
ми в живі, а не фальшиві метафори. Небезпечна ця 
мить — адже поет може піддатися спокусі і вже ніко
ли не осягти мети. З чистим серцем і спокійною ду
шею повинен іти він на це полювання. Встоявши пе
ред примарами, він тихо підстерігатиме живу, справж
ню плоть образу, співзвучну планові вірша, який 
мерехтить перед ним. Інколи серед поетичної самоти до
водиться голосно скрикнути, щоб розігнати настир
ливих злих духів, які зваблюють легким успіхом, га
ласливою славою, що не має ні естетичної вартості, ні 
краси. Хто краще від Гонгори зготувався до такого-от 
внутрішнього полювання? Поета не надять яскраві чи 
надто вже блискучі образи, виниклі в його духовній 
панорамі. Він шукає те, чого майже ніхто не бачить — 
зовні позбавлений зв’язків непомітний образ, що зго
дом спалахне дивним світлом у найнесподіванішому 
місці, його фантазія слугується п’ятьма тілесними чут
тями. Ці п’ять незримих рабів сліпо скоряються пое
тові і не вводять його в оману, як інших смертних. Він 
ясно усвідомлює, що створена богом природа —це не 
та природа, що житиме в його поезіях: свої краєвиди 
він малює, лише проаналізувавши її  складові. Можна
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навіть сказати, що природу з усіма її відтінками Гон
гора підпорядковує дисципліні музичного ритму. 
В другій «Поемі самотності» (350—360-і рядки) він 
пише:

Вода, роздроблена між камінців, 
подобою сяйної лютні стала, 
і птахів гомінких незграйні хори 
між буйнолистих віт, що плющ повив, 
бриніли, й озивалося чимало 
крилатих муз отих, що на позір 
ховають вигини таємних лір 
і ритмів неясних плетуть узори — 
на різних мовах співи ті бринять.
Сирени три, схитнувши водну гладь, 
несуть серед порфірногог р о м у  
свою хвалу Юпітеру морському.

Як описує він пташиний хор!
...озивалося чимало 
крилатих муз...

І як тонко натякає на розмаїття птахів!
...і ритмів неясних плетуть узори — 
на різних мовах співи ті бринять.

Або пише:
Три грації легкі, чотири рази 
повторені в дванадцяти селянках, 
ступили у розмірений танок.

Великий французький поет Поль Валері36 твер
дить, що натхнення — не найкращий стан для напи
сання віршів. Хоч і вірю я в богом послане натхнення, 
гадаю все ж, що Валері на правильному шляху. На
тхнення — це стан внутрішньої мобілізації, але не

65 5 641



творчого динамізму. Щоб задум прояснився, треба 
дати йому відстоятись. Гадаю, що жоден великий ми
тець не працює у стані гарячкового піднесення. На
віть містики творять лише тоді, коли дивний голуб 
святого духа покидає їхні келії і зникає у хмарах. 
З натхнення повертаються, як із далекого краю. 
І вірш — це розповідь про мандрівку. Натхнення дає 
життя поетичному образу, а не його вбрання. Щоб 
оздобити його, треба спокійно й незворушно дослі
джувати якість і звучання слова. У Гонгори ж не знаєш 
чому більше дивуватися, — самій поетичній субстан
ції чи її натхненній, неперевершеній формі. Слово пое
та не вбиває його дух, а оживляє його. Виникає воно не 
спонтанно, а проте несе в собі свіжість і новизну. Воно 
не просте, але приступне і яскраве. Навіть у найризи- 
кованіших гіперболах Гонгори присутня чисто анда- 
лузька дотепність, що змушує читача посміхатися й 
захоплюватися ще більше: адже гіперболи його — це 
компліменти закоханого кордовця.

Він пише про наречену:
Така прекрасна діва, що її
два сонця розтопили б лід норвезький,
а руки убілили б і Гвінею.

Чистий квіт Андалузії; чудова вишуканість верш
ника, що переплив Гвадалквівір на чистокровному ко
ні. Тут якнайкраще видно поле дії його фантазії.

А зараз придивімося уважніше до «темноти» Гон
гори. Яка ж це «темнота»? Гадаю, що він, навпаки, 
грішить сліпучою ясністю! Але, щоб прийти до неї, 
треба бути втаємниченим у поезію, треба мати чуття, 
вироблене досвідом і читанням. Людині, зовсім чужій 
світові Гонгори, важко увійти в його поезію, як важко 
буває оцінити картину, хоч сюжет її і лежить на по
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верхні. Гонгору мало просію читати— його треба лю
бити. Філологи, що гудили його, посилаючись на 
хитромудрі теорії, не сприйняли плідної гонгорівсь- 
кої революції, подібно до того, як загрузлі в своїх 
трухлявих екстазах «бетховеніанці» й досі твердять, 
ніби музика Клода Дебюссі — це звуки, що їх видо
буває кіт, ступаючи по фортепіано. Вони не зрозуміли 
його перевороту в мові, але мова, не зваживши на 
них, прийняла поета в свої обійми. Розквітли нові 
вислови. В іспанського слова з ’явилися нові перспек
тиви. Великий поет — як живлюща роса для мови. 
В аспекті ж граматичному випадок з Гонгорою уні
кальний. Старі інтелектуали того часу, знавці поезії, 
видно, заклякли з подиву, побачивши, як іспанська мо
ва перетворюється на щось незвичне, нерозшифроване.

Кеведо, роздратований, пойнятий таємною заздріс
тю, зустрів Гонгору сонетом під назвою «Рецепт пи
сання «Поем самотності», де кпить із «дивних словес», 
вживаних доном Луїсом у віршах. Кеведо пише:

Як хочеш слави мудреця за день 
набути, жар — таким висловлюйсь —гоном: 
багрянь, дарує, жаль над Ахероном, 
гармонія, строфа, однак, лишень.
Іще й таке: топаз, корявий пень, 
браслет, намарне, крає, напівтоном, 
мурує; промінь, над лазурним лоном, 
хоча б, молити, джерело пісень, 
цезура, слава, гарпія, тривога, 
арена, срібло, грань, мета, дорога, 
суперник, розчиняти, певна річ; 
розводься про блукання та рідини, 
додай печеру та надбіглу ніч, 
та океан, та серпень скороплинний.

67 5*



Та де ж велике свято барв і звуків іспанської мови! 
Ось вони — «словеса» дона Луїса де Гонгори-і-Арго- 
те! Якби Кеведо зрозумів, як прославив він свого во
рога цим сонетом — усамітнився б у кастільській глу
шині Торре де Хуан А бад37, повен чорної, спопеляю
чої меланхолії. З більшим правом, ніж Сервантеса 33, 
Гонгору можна назвати батьком нашого слова, про
те аж до нинішнього року Іспанська Академія не ого
лошувала його авторитетом у мові.

Зникла й одна з причин, які робили Гонгору незро
зумілим для сучасників, — «темнота» мови. В його 
словнику, що не втратив, однак, своєї вишуканості, вже 
нема незнайомих слів. Слова ці ввійшли в ужиток. 
Лишаються синтаксис і міфологічні трансформації.

Фраза Гонгори прояснюється, якщо впорядкувати 
її на зразок латинської. Дійсно складним для розумін
ня є його міфологічний світ. Складний він і тому, що 
мало хто знає міфологію, і тому, що поет не лише пе
реповідає, а й трансформує міф, часом даючи йому 
якийсь новий визначальний штрих. Саме тут метафори 
поета набувають неповторного звучання. Щиро й по
божно викладає Гесіод39 свою «Теогонію», а мудрий 
кордовець переповідає її, вдаючись до стилізації або 
навіть будуючи нові міфи. Ось де проявилась його 
поетична сила, сміливість у переробці міфів і нехіть 
до пояснень!

Юпітер у подобі золоторогого бика викрадає нім
фу Європу:

Стояла саме буйна та пора, 
коли оманний викрадач Європи, 
озброївши півмісяцем чоло...

«Оманний викрадач» — як влучно сказано про пе
ревтіленого бога!
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...Наспівує вона,
колишня німфа, а тепер — тростина...

так пише він про дім ф у Сірінгу, яку бог Пан, роз
гніваний її зневагок£овер*ув на тростину й зробив з 
неї флейту.

Цікаво, як трансформує він міф про Ікара:
Мій задум небувалий,
у пера вбравшись, линув у зеніт,
і був той гордий літ
(хоч імені й не дав твоїй він піні)
прекрасний і в падінні —
навік про нього пам’ять заховали
морського вітру прозірні аннали.

Або ж описує пав Юнони з 4хнім розкішним пір’ям:
...над синіми очима злото вій — 
то пера, що красять ясну богиню, 
величну славу царственого хору.

Або з повним правом позбавляє голубку епітета 
«незаймана»:

Хітлива птиця ніжної Кіпріди.
Поет удається до натяків. Він повертає міф про

філем, іноді ж накреслює якусь одну лінію, непоміт
ну серед інших образів. У міфології Бахус тричі страж
дає й умирає. Спершу він стає козлом із загнутими 
рогами. З любові до свого танцюриста Сіза, який по 
смерті обернувся на плющ, Бахус, щоб танцювати й 
далі, перетворюється на виноградну лозу. Нарешті 
він умирає й стає смоківницею. Гонгора в «Поемі са
мотності» так приховано й непомітно натякає на ці 
метаморфози, що вони стають зрозумілі лише для 
обізнаних із міфом:
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У сповитку плющів були тополі, 
як тирси вдруге зродженого бога, 
що в листі виноградних віт розлогих 
ховає свої роги.

Вакх веселиться із своїм укоханцем, котрий при
брав подобу плюща; він увінчаний молодими лозами, 
які ніби ховають його любострасні роги.

Щось подібне відчувається в усіх «високих» поемах 
Гонгори. У нього виробилось настільки загострене тео- 
гонічне сприйняття світу, що міфом стає все, чого б 
він не торкнувся. Стихії діють в його пейзажах як не
відомі людині божества, що мають необмежену вла
ду над світом. Він наділяє їх слухом і чуттям, він тво
рить їх. У другій «Поемі самотності» описується, як 
юний чужинець, веслуючи, співає найніжнішу любов
ну пісню й обертає

свій човен — у віолу, весла — в струни.

Хоч закоханому й здається, ніби він один серед 
зеленої водної гладі, його слухають і море, і вітер, а 
луна підхоплює найсолодшу, хоч, може, й найменш 
виразну ноту його пісні:

Ні, море не глухе і в миті гніву.
Буває, люттю повне,
на береги обрушує удар —
та в штиль ховає більше вух шумливих,
аніж зітхань журливих
чужинець сіяв, ніжний плугатар,
в його хвилясту ниву.
Воно, як губка, випило безмовно 
любовні скарги, світлі відтепер, 
чиїх солодких чисел небувалу 
і мелодійну суму
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вже вітер викрав і крильми без шуму 
війнув, як розчерк невидимих пер.
Луна, в печеру вбрана, заховала
жадливо ту пісенну таїну,
ту найніжнішу — хай і неясну —
мелодію; потому
затих і спів на березі крутому.

Саме така форма оживлення, одухотворення при- 
роди характерна для Гонгори. Поет шукає в стихіях 
свідомість. Він ненавидить глухі, бездонні сили темря
ви. Це поет, витесаний з єдиної брили, естетика його 
послідовна й незмінна.

В іншому місці він описує море біля річкового 
гирла:

Так Океан, запінений кентавр — 
напівріка і напівморе — 
на суходіл ступає двічі в день 
і марно прагне доступитись гір.

Його уяві не знані ні хаос, ні світлотіні. Так, у 
«Поліфемі» він творить міф про перлини. Він описує, 
як Галатея ніжкою торкає мушлі:

Прекрасний дотик надає їм сил 
без плідної роси родити перли.

Ми вже бачили, як чудодійно трансформується все, 
чого б не торкнувся поет. Його теогонічне, високе сві
тосприйняття надає індивідуальності природним сти
хіям. Любовне почуття, вимушено замовчуване через 
духовний сан поета, до крайніх меж вигострює його 
вишуканість і еротизм. Так, «Поліфем і Галатея» — 
твір, насичений рослинною еротикою; це сексуальність 
тичинок і маточок у хвилюючу мить весняного лету 
пилку.
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Де ще так гармонійно, природно і безгрішно опи
сано цілунок, як робить це наш поет у «Поліфемі»?

Довірив Купідон не голубам 
рубінів доторкатися дзьобами, 
коли юнак, пойнятий почуттям, 
червоними упився пелюстками.
І що було рясніти Островам 
рожевими та білими квітками, 
як лине цвіт з округи усієї 
на ложе Асіса і Галатеї?

Гонгора щедрий, вишуканий, але не «темний». Тем
ні ми, люди, нездатні увійти у глиб його світу. Таєм
ниця захована в нас самих — ми носимо її в серці. 
Треба казати не «темна річ», а «темна людина» — ад
же Гонгора прагнув бути зрозумілим, вишуканим і 
багатим на відтінки. Не любив він ні напівтіней, ні 
хистких метафор; навпаки, він по-своєму прояснює 
все, надає речам цільності. Із своєї поеми він ніби 
творить величезний натюрморт.

Гонгора розв’язав одну складну поетичну пробле
му, яка до нього вважалася нерозв’язною: створити 
велику ліричну поему на противагу великим епічним 
поемам, що нараховувались десятками. Але як збе
регти чисто ліричну напругу на протязі довгих ескад
ронів рядків? Як зробити це, не збиваючись на роз
повідь? Якщо великого значення надавалось сюжету, 
подіям, то поема при найменшій похибці перетворю
валась на епічну. Якщо ж у поемі ні про що не роз
повідалося, твір розпадався на тисячу нічим не по
в’язаних фрагментів. Гонгора ж обирає свій особли
вий тип оповіді, повитий метафорами. Таку оповідь 
важко зауважити. Вона зазнає метаморфозу, стає ні
би кістяком поеми, який несе дивну плоть поетичних
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образів. Всі елементи поеми однакові як за пластич
ністю, так і за поетичною напругою, сюжет як такий 
не відіграє самостійної' ролі, але його незрима нитка 
надає творові єдності. Гонгора пише ліричну поему 
доти небаченого розмаху— «Поему самотності».

І ця велика поема стала підсумком ліричного і па
сторального світовідчування іспанських поетів, попе
редників Гонгори.

Буколічні краї, вимріяні, але так до кінця і не зма
льовані Сервантесом, Аркадію, яку Лопе де Вега так 
і не спромігся освітити немеркнучим сяйвом,— їх пов
ноцінно втілив лише дон Луїс де Гонгора. Привітна 
земля, сад, обвішаний гірляндами, овіяний леготом, 
земля граційних, але неприступних пастушок, що ма- 
рилась усім поетам XVI—XVII століть, була змальо
вана лише в першій і другій «Поемах самотності». 
Ось він, благородний міфологічний краєвид, що являв
ся Дон-Кіхоту в смертну годину. Обітована земля, де 
Поезія реалізує і зважує свої марення.

Кажуть, нібито існує два Гонгори — Гонгора куль- 
тистський, «темний», і Гонгора зрозумілий. Але так 
кажуть лише професори словесності. Людина, хоч тро
хи наділена спостережливістю і чуттям, побачить при 
аналізі його творів, що образи Поета завжди вишука
ні, культистські. Чи пише він нехитрі пісеньки, чи ви
будовує справді складні вірші — механізм творення 
метафор і риторичних фігур лишається незмінним. 
Справа в тому, що в ранніх поезіях вони поєднуються 
з наївною фабулою і простеньким пейзажем, а в піз
ніших, «темних» творах переплетені з іншими образа
ми, які, в свою чергу, зчеплені з третіми,— тут причи
на їхньої позірної складності.

Прикладів цьому є сила-силенна. В одному з пер
ших своїх віршів, датованих 1580 роком, він пише:
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Якось чарівна Хасінта 
гребенем із слонокості 
бліки сонця рахувала.

Або:
Рука затьмила гребінь...

В одному романсі він описує юнака:
Трохи червені в лиці, 
море теміні в зіницях.

У 1581 році він пише:
...помічає, що рибак 
тільки й дивиться на неї; 
одібравши в моря рибу, 
а в закоханого — душу, 
сміючись, відповідає...

Або описує обличчя дівчини:
Малі дверцята — трепетні корали; 
ясного зору два тонкі вікна, 
що зі смарагду чистого сповна 
найзеленішу сутінь увібрали.

Ці приклади взято з перших поезій Гонгори, опуб
лікованих у хронологічному порядку у виданні Фуше- 
Дельбоска 40. Читач, ідучи далі, зауважить, що куль- 
тистські акценти поступово посилюються і, нарешті, 
заповнюють сонети й суремними звуками відлунюють 
у славетному «Панегірику».

Отже, з часом поет глибше опановує свій творчий 
метод і техніку творення образу.

З іншого боку, культизм, на мою думку, випливає 
з самої природи багатоскладового вірша і великої 
строфи. Всі поети, пишучи сонети чи октави багато
складовим розміром — одинадцятискладовим чи алек-
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сандрійським віршем,—■ тяжіють до культизму, навіть 
Лопе де Вега з його нерідко туманними сонетами. 
А що вже казати про Кеведо — ще важчого за Гон
гору, бо послуговується він навіть не мовою, а самим 
духом мови!

Короткий вірш може бути крилатим. Довгий вірш 
мусить бути вченим, ваговитим. Згадаймо XIX століт
тя — Верден41, Беккер 42. Навпаки, вже Бодлер, закло
потаний формою, вдається до багатоскладового вірша. 
Не треба також забувати, що Гонгора — поет переду
сім пластичний, поет, наділений чуттям внутрішньої 
краси вірша, він тонко вловлює відтінок і якість сло
в а— такого вміння до нього в іспанській літературі 
не було. Одіж його віршів бездоганна.

Певні збіги приголосних прикрашають його вірш 
подібно до мініатюрних статуеток, а вишукана архі
тектоніка надає їм прекрасних пропорцій барокко. Він 
не прагне незрозумілості. Це треба підкреслити ще 
раз. Він уникає полегшеного вислову не з любові до 
«вченості», хоч сам є одним з найвитонченіших умів 
свого часу, і не з відрази до юрби, хоч справді її не
навидить, а через бажання звести великі риштуван
ня, які зроблять його поетичну побудову непідвлад
ною часові. Через жадобу вічності.

Доказом того, що Гонгора цілковито усвідомлю
вав свою естетику, є те, що він, на відміну від слі
пих сучасників, зрозумів візантизм і архітектурну 
ритміку Ель Греко4?— ще одного митця, що став загад
кою для майбутніх поколінь; на смерть Ель Греко Гон
гора написав один з найхарактерніших своїх сонетів. 
Доказом цієї усвідомленості є й такі категоричні ряд
ки, написані Гонгорою на захист «Поем самотності»: 
«Гадаю, що поема ця двічі робить мені честь. Якщо 
її оцінять знавці, вона принесе мені славу; шанувати
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муть мене й за те, що мова наша моїми трудами сяг
нула досконалості і величі латинської».

Чи потрібні тут слова?

Настає 1627 рік. Гонгора — хворий, із тягарем бор
гів, із зболеною душею повертається до Кордови, у 
старий свій будинок. Повертається від каменів Араго- 
на, де бороди пастухів жорсткі й колючі, як дубове 
листя. Повертається один, без друзів і оборонців. 
Маркіз де Сьєте Іглесіас гордо йде на шибеницю, а 
тонкий поцінувач Гонгори маркіз де Вільямедіана 44 
загинув від шпаг королівських найманців. Будинок 
його — це особняк із загратованими вікнами та вели
ким флюгером равпроти монастиря тринітаріїв 45.

Кордова, наймеланхолійніше місто Андалузії, жи
ве своїм життям, життям без таємниць. Нема нічого 
таємничого і в самому поверненні Гонгори. Він уже 
руїна. Він схожий на пересохле джерело. З балкона 
він бачить смуглявих вершників на довгохвостих 
скакунах, циганок в намисті, що йдуть прати білизну 
до напівсонного Гвадалквівіру, бачить лицарів, мона
хів і бідняків, що виходять гуляти, ледве сонце захо
дить за гори. Не знаю, збігом яких асоціацій, але ме
ні здається, що три мавританки з романса — Акса, 
Фатіма і Маріен — приходять до нього під балкон і 
б’ють у бубни. А що чути в Мадріді? Нічого. Легко
думний, галантний Мадрід плескає комедіям Лопе і 
грається в піжмурки на Прадо. Хто ще пам’ятає бід
ного капелана? Гонгора зовсім самотній... Можна бу
ти самотнім деінде, але самота в Кордові— що може 
бути драматичнішим! Як він сам висловився, з ним 
лишаються тільки сад, книжки і цирульник. Для та
кої людини, як Гонгора, цього замало.
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Вранці 27 травня 1627 року поет раз у раз запитує, 
котра година. Він визирає на балкон, але бачить уже 
не звичний краєвид, а суцільну блакитну пляму. Ве
жу Мальмуерта повиває велика світляна хмара. Гон
гора, перехрестившись, лягає на ложе, що пахне айвою 
та сухим помаранчевим цвітом. Потім його душа, 
окреслена чітким контуром і прекрасна, як архангел 
Мантеньї в золотих сандалях і амарантовій туніці, ли
не на вулицю в пошуках сходів у небо, якими їй нале
жить умиротворено піднятись. Коли з’являються ста
рі друзі, руки дона Луїса вже холонуть. Прекрасні й 
строгі руки без перстенів, вдоволені тим, що вирізьби
ли предивний барокковий вівтар «Поем самотності». 
Друзі вирішують, що не подоба оплакувати таку лю
дину, як Гонгора, й по-філософському сідають на бал
коні споглядати повільне життя міста. А ми скажемо 
про Гонгору рядками, які присвятив йому Сервантес:

Чарує він пісенним диво-дзвоном — 
найглибший, найчистіший, наймиліший 
з усіх поетів, чутих Аполлоном.

1926 р.



УЯВА, НАТХНЕННЯ, ВЙЗВОЛЕННЯ

Кожен справжній мистецький витвір проходить три 
етапи, три ступені. Це справедливо як для всієї істо
рії літератури з її круговоротом від завершення до но
вого початку, так і для поета, свідомого тих скарбів, 
якими він з ласки божої володіє.

Я добре розумію складність цієї теми, отже, буду 
не так робити висновки, як підказувати, не описува
ти, а давати поштовх для міркувань. Місія поета — на
дихати, тобто наділяти душею... Тільки не питайте ме
не про істинне і хибне в поезії, тому що вислів «пое
тична істина» має різне значення залежно від того, хто 
до нього вдається. Те, що є найсвітлішим у Данте 1, 
може стати потворним у Малларме. Всі знають, що 
поезію треба любити. Хай ніхто не назве річ темною з 
тієї лише причини, що поезія — сама ясність. Іншими 
словами, треба шукати поезію, шукати мужньо, не 
шкодуючи сил. Треба на мить забути поезію, щоб во
на, оголена, сама впала до наших обіймів. Прислуха
тися мусять поет і народ. Поезії протипоказана тіль
ки байдужість. Байдужість — престол сатани, але са
ме вона найголосніше промовляє нині на майданах у 
блазенських строях самовдоволення і культури.

Уява для мене — це синонім здатності відкривати 
нове. Уявляти, віднаходити, нести наше хистке світло 
в живу сутінь, де заховані всі нескінченні можливості, 
форми й пропорції. Уява вихоплює і прояснює елемен
ти реальності, в якій діє людина.
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Рідна дочка уяви — метафора; іноді їй дає життя 
раптовий спалах інтуїції, просвітленої довгою тугою 
передчуття.

Але ж уява обмежена дійсністю: не можна уявити 
того, що насправді не існує. Уява потребує предме
тів, пейзажів, чисел, планет; між ними встановлюють
ся зв’язки згідно з якнайсуворішою логікою. В порож
нечу не стрибнеш, реальних меж не уникнеш. Уява 
має свої обрії, вона прагне описувати й конкретизува
ти все, що в ній міститься.

Уява витає над розумом, немов аромат над квіт
кою — не віддаляючись від пелюсток, коливається з 
вітром; вона так само невіддільна від своїх потаємних 
первоначал.

Поетична уява перетворює суть речей, надає їм' 
свого найчистішого значення, встановлює доти неві
домі взаємозв’язки. Але завжди, завжди, завжди во
на оперує фактами конкретної, чіткої дійсності. Уява 
працює в межах людської логіки, вона контролюється 
розумом і не може від нього звільнитися. За самою 
природою своєю вона вимагає впорядкованості й кор
донів. Уява відкрила чотири сторони світу і цричин- 
но-наслідковий зв’язок явищ, але вона безсила в хаотич
ному, незглибимому жарі, де палає вільне, нескуте 
натхнення. Уява — перший щабель і основа всякої пое
зії... Поет вибудовує з уяви вежу проти стихій, проти 
таємниці. Він неприступний, він наказує — і коряться 
йому завжди. Але найпрекрасніші птахи, найяскраві
ші вогні майже завжди тікають від нього. Поетові 
чистої уяви (назвемо його так) рідко щастить глибо
ко схвилювати когось своїми віршами. Звичайно ж, і 
типово романтична музичність, поєднана з версифі
каційною технікою, не може викликати поетичне хви
лювання — майже завжди чужа вона глибинному ду-
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ховному сенсові справжньо! поезії. Але й поетичне чут
тя як таке, незаймане й неконтрольоване, вільне від 
обмежень, поезія, створена за її ж власними закона
ми, теж рідко породжує справжній поетичний трепет.

Уява бідна, уява поетична ще бідніша.
Зрима реальність, життєві події, людське тіло знач

но багатші на відтінки, поетичніші за все, що відкри
ває уява.

Особливо помітно це при змаганні наукової дійс
ності з міфами, створеними уявою,— тут, слава богу, 
перемагає наука, в тисячу разів ліричніша від усіх 
теогоній.

Людська уява породила титанів і приписала їм 
спорудження величезних печер, зачарованих міст. Зго
дом виявилось, що печери ці створила крапля води. 
Чиста крапля терплячої і вічної води. В цьому випад
ку, як і в багатьох інших, перемагає дійсність. Інстинкт 
водяної краплі прекрасніший за руку титана. Правда 
життя в поезії перемагає уяву, або, інакше кажучи, 
сама уява демонструє свою вбогість. З точки зору 
логіки уява мала право приписувати титанам те, що 
здавалося витвором титанічним; але наукова дійсність, 
великою мірою поетична і заширока як на логіку, на
ділила своєю істиною чисту й вічну краплю. І наскіль
ки поетичніше знання про те, що печера виникла за 
таємничою примхою води, підвладної вічним законам 
природи, аніж думка про титанів, смисл існування яких 
лише в тому й полягає, що вони можуть правити за 
пояснення!

Поет завжди бродить у рамках своєї уяви, вона 
обмежує його. Він знає також, що уява піддається 
тренуванню; гімнастика уяви може його збагатити, 
може видовжити його антену і підсилити хвилю пе
редачі. Але поет — сам на сам із своїм внутрішнім



краєвидом — завжди перебуває в невеселій ситуації 
«хочу, та не можу».

Він чує гомони великих рік; лице його овіяне сві
жістю очеретів, що колишуться «ніде». Він хоче до
слухатися до мови комах під чудодійними гілками; 
хоче вловити музику соків, що в темному мовчанні 
плинуть по стовбурах величезних дерев; хоче зрозу
міти азбуку Морзе серця сплячої дівчини.

Хоче. Всі ми хочемо. Але не може. Бо коли поет 
намагається висловити поетичний зміст будь-якого з 
цих мотивів, йому неодмінно доводиться вдаватися до 
людських чуттів — зору, слуху та пластичних анало
гій, які ніколи не бувають адекватні цьому змістові. 
Адже сама уява ніколи не сягає таких глибин.

Доки поет не вирішив визволитися зі світу уяви, 
він спокійно живе у своїх позолочених злиднях. Всі 
риторики і поетичні школи землі, від японських почав
ши, дають йому великий реквізит — сонця, місяці, іри
си, дзеркала і тьмяні хмари — для всіх умів і широт.

Але поет, який хоче звільнитися від влади уяви і 
жити не лише за рахунок образів, що виникають з 
реальної дійсності, перестає марити і хотіти. Він вже 
не хоче, він любить. Від уяви — цього поруху душі, він 
переходить до натхнення, що є її станом. Від аналізу 
він переходить до віри. І тоді вже речі існують просто 
так, без поясненних причин і наслідків. Тут вже немає 
ні меж, ні кордонів — є лише прекрасна свобода.

Отже, поетична уява керується людською логікою, 
поетичне ж натхнення — логікою поетичною. Тут вже 
не важить набута техніка віршування, нема тут і яки
хось непорушних естетичних приписів. Уява — це від
криття, натхнення — це дар, невимовна благодать.

Уява нестримно поривається на штурм теми; на
тхнення ж огортає її несподіваним тріпотливим сяй
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вом, немов м’ясоїдна квітка, що ловить перелякану ко
маху та розчиняє її в їдучому сокові своїх безжальних 
пелюсток.

Уява розважлива, впорядкована, наділена рівнова
гою. Натхнення, навпаки, з ’являється невлад, воно не 
зважає на людину і часто запорошує очі нашій музі. 
Бо така його доля. Це важко зрозуміти. Уява підно
сить і створює поетичну атмосферу; натхнення наро
джує «поетичний факт».

Поетичний факт існує за своїми неписаними зако
нами і не піддається контролю логіки, не піддається 
взагалі ніякому контролю. Його слід приймати як зо
ряний дощ. І треба радіти, що поезія здатна виз
волятися, уникати холодних пазурів розумування. 
Поезія сама несе в собі порядок і поетичну гар
монію.

Останні поетичні покоління намагаються звести 
поезію лише до творення поетичного факту і при цьо
му дотримуватись його власних законів, не прислуха
ючись до голосу логіки і не дбаючи про врівноваже
ність уяви. Вони прагнуть очистити свої твори не 
лише від сюжету, але й від загадковості образів та кон
турів реальності, тобто хочуть довести свою поезію до 
крайніх меж чистоти й простоти. Йдеться про створен
ня нової реальності, вихід у світ незайманих почуттів, 
забарвлення віршів космічними кольорами. Вони праг
нуть «визволення» від дійсності на шляху снів та під
свідомості, на шляху, вказаному небувалим фактом, 
який дарує натхнення.

Таке поетичне визволення може здійснюватися по- 
різному. Сюрреалізм використовує сновидіння та їх
ню логіку для втечі. У поетичному світі сновидінь, без 
сумніву, трапляються справді хвилюючі моменти, але 
таке звільнення хоч і чисте, все ж не досить прозо
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ре. Ми, латиняни, воліємо контурів і зримої таємниці, 
прагнемо чуттєвості й строгої форми.

Поезія, що визволилася з уявної реальності, не 
улягає законам потворного та прекрасного в їхньому 
нинішньому розумінні, вона входить у дивовижну пое
тичну дійсність, повну любові, а подеколи й прониз
ливої жорстокості.

Такий мій сьогоднішній погляд на поезію. Сьогод
нішній, бо належить він нинішньому дневі. Не знаю, 
що я думатиму про це завтра. Як справжній поет— а 
таким я залишусь аж до смерті — я не перестану по
вставати проти правил, чекаючи на струмінь зеленої 
або жовтої крові, що якогось дня неминуче вдарить з 
моїх жил. Будь-що — тільки не сидіти недвижно край 
вікна, втупившись в один і той самий краєвид. Світоч 
поета — протиборство. Звичайно, я не збирався нікого 
переконувати. Це було б недостойним поезії. Вона 
потребує не адептів, а закоханих. Поезія готує терни і 
скалки скла, щоб кровоточили руки її закоханих шу
качів.

1928 р.



КОЛИСКОВІ ПІСНІ

У цій своїй лекції, як і в попередніх, я буду не так 
робити висновки, як наголошувати, не так описувати, 
як давати поштовх думці. Надихати в точному розу
мінні цього слова. Ранити сонних птахів. У темні за
кутки я спрямую відблиск довгої хмари і подарую 
кілька люстерок присутнім дамам.

Мені схотілося зійти до річкових очеретів. Під 
жовті черепичні покрівлі. За село, туди, де тигр пожи
рає малюків. Нині я далекий від поета, який дивиться 
на годинник, від поета, що бореться з анатомією, бо
реться зі сновидінням; я втік від усіх своїх друзів і йду 
з хлопчаком, який гризе зелене яблуко й придивляє
ться до мурашок, що поїдають птаха, розчавленого 
автомобілем.

Ми зустрінемось на найчистіших народних стеж
ках, серед мандрівного леготу й рівного світла мело
дій, що їх Родріго К аро1 назвав «шановними мате
рями всіх пісень». Скрізь, де рожеве вушко хлопчика 
чи біле — дівчинки з острахом жде голки, яка проко
ле дірочку для серги.

В усіх своїх подорожах по Іспанії, трохи втомив
шись від соборів, мертвих каменів, чудових пейзажів, 
я починав шукати живі, тривкі риси, в яких не застиг
ла хвилина, в яких живе трепетна сучасність. Я зупи
нився на двох предметах — піснях і солодощах. Якщо 
всякий собор лишається прикутим до своєї епохи й 
надає враження вічності мінливому навколишньому
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краєвидові, пісня легко перестрибує з учорашнього дня 
в сьогоднішній, жива і рухлива, мов ящірка, вписуєть
ся в ландшафт як молодий чагарник, приносить у по
диху своєї мелодії живе світло минувшини.

Всі туристи дезорієнтовані. Наприклад, щоб озна
йомитися з гранадською Альгамброю2, перш ніж ог
лянути її зали й подвір’я, повчальним буде з’їсти ви
шуканий сафрський альфахор або тістечко черниць 
алаху3 . Ї хній смак і аромат дадуть відчути справж
ній дух палацу в кращі його дні, старе його світло, 
дух його пожильців.

У мелодії, як і в ласощах, захований подих істо
рії, її вічне світло без дат і без фактів. Любов і вітер 
нашого краю вчуваються в пісні або в чудовому сма
кові халви; саме вони заховали в собі живе життя 
вмерлих епох — вони, а не камені, не дзвони, не вда
ча людей і навіть не мова.

Мелодія, значно більшою мірою, аніж текст, позна
чає географічні прикмети та історичний шлях провін
цій і чітко окреслює стерті віками контури. Романс4, 
безумовно, не повний, коли він не має власної мело
дії, що наділяє його кров’ю, пульсом і суворим чи еро
тичним духом.

Внутрішня мелодія з її нервовими центрами й гі
лочками кровоносних судин сповнює живим жаром, 
історії тексти, що самі по собі бувають беззмістовні і 
варті хіба що простої згадки.

Перш ніж іти далі, скажу, що не збираюсь давати 
відповідь на всі питання, яких торкатимусь у лекції. 
Я перебуваю в площині поезії, де «так» і «ні» бувають 
однаково правдиві. Якби ви мене запитали, чи була мі
сячна ніч сто років тому такою ж, як і десять днів тому, 
я (як і всякий інший поет, що володіє своєю технікою) 
міг би в однаковий спосіб і з однаковим почуттям
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істинності довести, що вона була точно такою ж і що 
вона була відмінною. Я уникатиму всього, що йде від 
ерудиції, котра втомлює слухачів, якщо вона не блис
куча, і, навпаки, наголошуватиму на моментах емо
ційних: адже вам цікавіше дізнатися, чи пробивається 
з мелодії легкий вітерець, навіюючи сон, чи здатна 
пісня розгорнути простий краєвид перед очима дити
ни, аніж почути, що дана мелодія створена у XVII 
столітті або що написана вона на три чверті,— речі, 
які поет повинен знати, але не повторювати, і які при
ступні усім, хто цікавиться цими питаннями.

Кілька років тому, блукаючи по околицях Гранади, 
я почув спів сільської жінки, що саме вколисувала ди
тину. Мене завжди вражала пронизлива туга колис
кових пісень нашого краю, але ніколи раніше я не 
відчував цього так гостро. Підійшовши до неї, щоб 
записати пісню, я побачив, що це — вродлива анда- 
лузка, весела, без найменшого сліду меланхолії; але 
жива традиція спрацьовувала в ній так, що, скорив
шись їй, жінка ніби прислухалася до владних стародав
ніх голосів своєї крові. Відтоді я став збирати колискові 
пісні по всій Іспанії; я схотів дізнатися, як уколисують 
дітей наші жінки, і через деякий час дістав досить 
повне уявлення про те, якими мелодіями забарвлює 
Іспанія перший сон своїх дітей. Йдеться не про якийсь 
один тип чи про пісню, відому в такій-то окрузі. Ні, 
всі провінції в цьому різновиді співу виявляють свій 
поетичний характер і глибину своєї туги — від Астурії 
та Галісії до Андалузії та Мурсії, через шафрановий 
спокій Кастілії.

Існують європейські колискові пісні, ніжні й моно
тонні — вони солодко огортають дитину, все в них на
віює сон. Франція і Німеччина дають тут найхарак
терніші зразки; у нас європейські нотки чутні в колис
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кових піснях басків, сповнених ніжності і милої прос
тоти, властивої пісням нордичним.

Європейські колискові пісні не знають іншої мети, 
як приспати дитину; на відміну від іспанських, вони 
не тривожать і не хвилюють її.

Ритм і монотонність колискових пісень, що їх я зву 
європейськими, дозволяють співати їх так, що вони 
видаються меланхолійними. Та насправді вони не такі. 
Меланхолія їхня поверхова; так інколи сумно дзюр- 
чить струмок або шелестить листя в дібровах. Не
можливо сплутати монотонність і тугу. Європа, щоб 
приспати своїх дітей, натягає перед ними великі сірі 
запинала.

Відомі мені російські колискові пісні,— хоч і бри
нить у них, як і в усій російській музиці, пронизлива 
слов’янська печаль — вилиця й далина — не знають 
випаленої ясності, глибокого зсуву й патетичної прос
тоти, характерних для пісень іспанських. Дитина ще 
здатна перетерпіти тугу російської колискової, як тер
плять непогоду, визираючи крізь тьмяні вікна. Не так 
в Іспанії. Іспанія — країна чітких контурів. Тут нема 
розмитих граней, крізь які можна втекти в інший 
світ. Все окреслено й обрисовано з граничною точніс
тю. Мертвий в Іспанії мертвіший, ніж у будь-якій 
іншій частині світу. І той, хто хоче перестрибнути в 
сон, ранить ноги об лезо бритви 5.

Я не хочу, щоб ви подумали, ніби я збираюсь го
ворити про Іспанію чорну, Іспанію трагічну і т. д. і 
т. д. — тема ця досить-таки заяложена і на сьогодні не
актуальна. Але ж і сам краєвид земель, де трагізм 
її проявився найвиразніше, — земель Кастілії — про
йнятий тією ж суворістю і драматизмом, овіяний тим 
самим сухим повітрям, що й народжені цією землею 
мелодії. Ми знаємо, що краса Іспанії позбавлена ніж
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ності, спокою, миру — вона палюча, звуглена, іноді й 
надмірна; це краса, не підперта вишуканістю розумо
вих схем, краса, що розбиває собі голову об мури, за
сліплена власним блиском.

В іспанських селах можна почути дивовижні рит
ми, мелодійні побудови, сповнені таємниці і давнини, 
непідвладної нам; ніколи не зустрінемо ми ритму еле
гантного, свідомого, ритму, який, хай і народжений у 
полум’ї, плинув би з заздалегідь розміреним спокоєм.

Але ж, крім цієї похмурої туги й ритмової люті, 
Іспанія породила пісні веселі, жартівливі, смішні, тон
кі любовні наспіви й чарівні мадригали. Чому ж на 
долю малюків припали пісні страшні, найменш від
повідні їхній ніжній уяві?

Не треба забувати, що колискову пісню створили 
(і це відбилося в її текстах) бідні жінки, для яких 
дитина — хрест, тягар, іноді нестерпний. Кожне дитя, 
замість приносити радість, стає прокляттям, і мати, 
звісно, попри всю свою любов, не може не співати 
про своє горе.

Існують чудові зразки такого гіркого ставлення до 
дитини, хоч і любленої, а проте аж ніяк не бажаної. 
В Астурії, в селі Навіа, співають:

Що вже я, бездольна мати, 
молитиму смерті в бога, 
аби мені по дорогах 
з дитиною не блукати.

І мелодія цієї пісні відповідає сумному змісту 
віршів.

Бідні жінки годують цим хлібом туги своїх дітей; 
вони ж несуть його в багаті доми. Дитина багатих 
батьків чує колискову пісню від бідної жінки; від 
неї ж вона всотує з молоком живі соки країни.
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Ці годувальниці, а також покоївки та інші служ
ниці здавна відігравали величезну роль у справі по
ширення романсу, пісні і казки в домах аристократів 
і міщан. Багаті діти знають про Херінельдо, про дона 
Бернардо, про Тамару, про коханців з Теруеля завдя
ки славним служницям і годувальницям, що прихо
дять з гір і долин, аби дати нам перший урок історії 
Іспанії і вкарбувати в нашу плоть сувору печатку з 
іберійським девізом: «Самотній був, самотній будеш».

Щоб приспати дитину, потрібне поєднання кількох 
важливих умов — якщо, звісно, ми заручились прихиль
ністю фей. Феї приносять настрій і анемони. Мати і 
пісня дарують все інше.

Хто відчуває, що дитина є найголовнішим явищем 
природи, хто разом з нами вірить, що не існує квіт
ки, гармонії чи таємниці, з нею порівнянної, той не 
раз помічав, як дитина, вже засинаючи, ні на кого й 
ні на що не зважаючи, відвертає личко від крох
мальних грудей годувальниці (маленьких вулканіч
них пагорбів, що пульсують голубими венами й моло
ком) і втуплюється недвижними очима в притихлу 
кімнату

«Вона вже тут!» — кажу я собі при цьому і не по
миляюсь.

У 1917 році мені пощастило побачити фею в кімна
ті дитини, мого небожа. Це тривало соту долю секун
ди, але я її бачив... Тобто бачив, як щось найчистіше, 
що блимнуло за полем зору, краєчком ока, так само, 
як наш великий поет Хуан Рамон Хіменес 6, повертаю
чись з Америки, уздрів сирен: вони саме йшли під во
ду. Ця фея на фоні штор мінилася, як пір’я пави, але 
ні вигляду її, ні рухів я пригадати не можу. Мені бу
ло б легко уявити решту подробиць, але це був би 
елементарний поетичний обман, який не має нічого
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спільного з творчістю, а вводити когось в оману я не 
хочу. Не шукайте тут гумору чи іронії: я говорю зі 
справжньою вірою, яка трапляється хіба що в поетів, 
дітей чи божевільних. Розповівши між іншим про фей, 
я виконав свій обов’язок пропагандиста поетичного 
чуття, нині майже втраченого з вини літераторів та 
інтелектуалів, котрі скерували проти нього могутню 
зброю людської іронії та аналізу.

Крім затишку, дарованого феями, потрібні два 
ритми: фізичний ритм колиски чи крісла та духовний 
ритм мелодії. Мати варіює їх з різними тактами й ін
тервалами, аж доки не дістане бажаного поєднання.

Колискові пісні не потребували слів. Щоб сон 
прийшов, досить самого ритму і коливання голосу в 
цьому ритмі. Ідеальною колисковою піснею було б 
повторення двох тих самих нот із збільшенням їхньої 
тривалості і виразності. Але мати не хоче бути закли
начкою змій, хоч, по суті, вдається до тієї ж техніки. 
Слова потрібні їй, щоб увага дитина була прикута до 
її вуст, і висловлює вона при цьому не лише приємні 
речі: вона вводить дитину в жорстоку реальність, зна
йомить її з драматизмом світу.

Отже, слово пісні інколи йде проти тихої течії сну. 
Текст тривожить дитину, будить сумніви, жахи, з яки
ми повинна боротись неясна рука мелодії, що скорює 
буйних коників дитячої уяви.

Не забуваймо, що головне призначення колиско
вої — приспати дитину, якій не спиться. Є пісні й для 
часу, коли дитині хочеться гратись. У Тамамесі спі
вають:

Засинай, маленький, 
діла прибува: 
прати тобі льолю, 
братись до шитва.
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Іноді мати веде справжню битву, що кінчається 
ляпанцями, плачем і, нарешті, сном. Зверніть увагу, 
що новонародженим колискових пісень майже не спі
вають. їх потішають хіба що невиразною мелодією без 
слів, зате великого значення тут надається ритму фі
зичному, вколисуванню. Колисковій пісні потрібний 
слухач, котрий розуміє її зміст і стежить за розвитком 
дії, героєм чи картиною, яка в ній розгортається. Ко
лискову пісню співають дитині, яка починає ходити, 
знає деякі слова, іноді співає й сама.

Існує найтонший зв’язок між матір’ю і дитиною в 
моменти паузи. Дитя завжди може збунтуватися про
ти тексту чи оживити надто монотонний ритм. Мати 
відчуває це пильне підстерігання і веде свій спів з 
надзвичайною обережністю.

Ми вже знаємо, що дітей в усій Європі страхають 
різного роду «вовами». В Андалузії це — «буте» і «ма- 
ріманта» — герої дивного дитинного світу, повного 
неокреслених образів, що громадяться, як слони, се
ред граційного сонму домашніх духів, досі живих по 
деяких закутках Іспанії.

Магічна сила «вови» — саме в його неокресленос- 
ті. З ’явиться він не може, хоч і бродить незримо по 
оселях. Це — поетична абстракція, і жах, навіюваний 
«вовою»,— сила космічна, жах цей не відає ні ря
тівних кордонів глузду, ні стін реальної небезпеки, що 
боронили б перед загрозою більшою, непоясненною. 
Разом з тим дитина, звичайно, прагне зримо уявити 
собі цю абстракцію і часто називає «вовою» химерні 
образи, що часом трапляються в природі. Зрештою, 
дитина вільна у своїх фантазіях. Страхи дитини також 
залежать від її уяви і можуть навіть обернутись на 
симпатію. Я знав одну каталонську дівчинку, яку бу
ло важко витягти із однієї з останніх кубістських
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виставок Сальвадора Д а л і7, мого великого друга по 
Резиденції,— так захопили її «хохи» і «вови», великі, 
яскраві полотна величезної сили виразу. І все ж «во- 
ва» не запанував над Іспанією — вона воліє страхати 
істотами реальними. На півдні лякають «биком» або 
«царицею маврів», у Кастілії — «вовчицею» і «циган
кою», на північ від Бургоса «вова» чудодійно пере
творюється на вранішню «зорю». Це той самий спо
сіб присипляти дитину, до якого вдаються в Німеччи
ні — кажуть, ніби прийде чорна вівця й покусає ма
лого. Зосередження й робота думки, пошуки надійного 
схову й захисту від цих реальних чи уявних істот на
вівають сон, хоч, може, і не в найкращий спосіб... 
Але до такого-от страхання не часто вдаються в Іспа
нії. Існують засоби тонші, деякі з них, може, й жорс
токіші.

Іноді мати малює в пісні абстрактний, найчас
тіше нічний краєвид і виводить, мов у нехитрій ста
ровинній містерії, одного чи двох персонажів, котрі 
виконують якусь найпростішу дію, забарвлену пре
красною меланхолією. Серед оцих убогих декорацій 
проходять образи, що їх дитина домальовує собі са
ма, і в гарячій імлі безсоння вони розростаються не
помірно.

До цього типу належать тексти м’якші і спокійні
ші, дитина може слухати їх не лякаючись. Чудові 
зразки таких пісень відомі в Андалузії. Якби не мело
дія, ці пісні можна було б вважати якнайраціональ- 
нішими. Але мелодія їхня драматична, і драматизм 
цей непоясненний, якщо взяти до уваги їхнє призна
чення. У Гранаді я записав шість варіантів такої ко
лискової:

Люлі, люлі, мій синочку,
із далеких із отав
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хто коня до річки гнав, 
а напитися не дав?

У Тамамесі (Саламанка) є така пісня:

Корови Хуани 
їсти не схотіли.
До ріки жени їх, 
може б, воду пили?

У Сантандері співають:

Понад вулицею яструб 
кружеляє, бо жада 
сизу викрасти голубку 
з одинокого гнізда.

А в Педросі дель Прінсіпе (Бургос):

Я своєму скакунові 
дав лимонового листя, 
тільки ж не схотів він їсти.

Ці чотири тексти подібні за своїм духом, хоч їхні 
герої, та й самі чуття, різняться. Справді, мати ство
рює в дитячій уяві простий краєвид і вводить у нього 
героя, найчастіше безіменного. Мені відомі тільки два 
персонажі колискових пісень, наділені власним ім’ям: 
Педро Нелейра з Вілья дель Градо, що носив із собою 
волинку, і чудний учитель Галіндо з Кастілії, який не 
мав своєї школи, бо лупцював дітей.

Мати виводить дитину далеко з її світу, а тоді при
гортає її до себе, щоб, зморена, вона спочила. Це — 
маленький початок поетичних пригод, перші кроки у 
світі духовної діяльності. У цій колисковій (найпопу- 
лярнішій у гранадському королівстві):
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Люлі, люлі, мій синочку, 
із далеких із отав 
хто коня до річки гнав, 
а напитися не дав? —

дитина, перше ніж заснути, віддається чистій, прекрас
ній поетичній грі. В і н і його кінь ідуть по стежині, 
між темних гілок до ріки, щоб з повторенням пісні 
знову і знову безмовно повертатися назад. Ніколи ди
тина не побачить їх у лице, а тільки уявлятиме й о г о  
у чорному, та ще блискучий кінський круп. Герої цих 
пісень ніколи не обернені до слухача лицем. Вони 
завжди віддаляються, торуючи шлях до місць, де во
да найглибша, а птах навіки забуває про крила, до 
первісної тиші. Але мелодія сповнює появу й о г о  і 
коня крайнім драматизмом, а той незвичайний факт, 
що коневі не дано напитись, навіює якусь загадкову 
тривогу.

В такій пісні дитина придивляється до героя і, 
відповідно до свого зорового досвіду, що завжди ба
гатший, ніж ми гадаємо, домальовує його образ. Вона 
змушена бути водночас глядачем і творцем — і який 
же це чудовий творець! Творець, наділений першо
класним поетичним чуттям. Якщо ми простежимо за 
ЇЇ першими іграми — поки вона не зіпсована ще роз
судливістю— то побачимо, яка космічна краса нади
хає їх, яка ідеальна простота, які таємничі зв’язки, не
досяжні й самій Мінерві, помічає вона між різними 
речами та явищами. З гудзика, мотка ниток і своїх 
п’яти пальців дитина вибудовує складний світ, пере
хрещений небувалими резонансами, що бринять і пе
регукуються з нез’ясненною радістю. Дитина знає знач
но більше, ніж ми гадаємо. Вона живе в неприступно
му поетичному світі, куди не ввійдуть ні риторика, ні
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звідниця-уява, ні фантазія; де рівнина з нервовими 
центрами у повітрі, повна жаху й пронизливої краси, 
на якій білосніжний кінь (наполовину з нікелю, напо
ловину з диму) раптом падає, діставши смертельну 
рану, і рій лютих бджіл впивається йому в очі.

Далеко нам до дитини, що зберігає в цілості свою 
творчу віру і ще не несе руйнівного зерна розсудли
вості. У незайманості своїй вона мудра і краще за нас 
володіє ключем до пісенної таємниці. Іноді ж мати 
разом з дитиною поринає у поетичні мандри. В околи
цях Кадіса співають:

Люлі, люлі, спи, синочку, 
серед поля ми знайдемо 
зеленесенький куреник 
та й у ньому заживемо.

Вони йдуть туди вдвох. «Небезпека близько. Тре
ба стати маленьким, стиснутись межи стінок куре- 
ника. Надворі хтось підстерігає нас. Жити в малень
кому просторі, якщо можна — в апельсині. Ти і я. 
Ще краще — у виноградині!»

Тут і надходить сон, навіяний у спосіб, протилеж
ний описаному вище віддаленню персонажа. Присип
ляти дитину, показуючи їй далекий шлях,— це трохи 

4 нагадує дії гіпнотизера, що білою крейдою проводить 
лінію перед півнем. А от стиснутись, увійти в глиб 
себе — спосіб набагато ласкавіший. У ньому є щось 
від радості людини, якій пощастило на дереві вряту
ватися від бурхливої повені.

Є в Іспанії (Саламанка і Мурсія) приклади того, 
як мати опиняється на місці дитини:

Хочу спати, засинаю, 
голова схилилась.
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Одне око ще розкрите, 
друге вже склепилось.

Мати владно захоплює її місце, і дитина не має ін
шої ради, як заснути.

Але найбільшу, найпоширенішу групу складають 
ті пісні, в яких дитина стає єдиним героєм власної 
колискової.

Дитину силоміць уштовхують у пійло, перевдя
гають і незмінно ставлять у неприємне, немиле їй ста
новище.

Сюди належать найпопулярніші і найоригінальні- 
ші народні мелодії Іспанії.

Дитину кривдять, ображають у найдіткливіший 
спосіб: «Іди звідси: ти не мій син; твоя мати циганка». 
Або: «Твоя мати пішла; нема в тебе колиски; ти бід
ний, як Ісус» — і так далі.

Тут не просто лякають дитину, погрожують їй; ні — 
її покидають саму, беззбройну і беззахистну перед 
всевладністю матері. Поведінка дитини в цьому типі 
колискових — майже завжди протест, більш або менш 
різкий, залежно від її вразливості. У нашій великій 
родині я не раз був свідком того, як малий рішуче 
уривав пісню. Плач і тупіт тривали доти, доки году
вальниці не доводилось усе ж міняти пластинку; вона 
починала нову пісню, в якій сон дитини порівнював
ся з червоною, як бик, трояндою.

У Трубії дітям співають таку «співанку»8 — справ
жній урок розчарування:

Прорікала мати 
мені путь щасливу, 
як мене гойдала — 
тільки й примовляла:
«Ой, люляй, люляй!
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Будеш ти маркізом, 
герцогом чи пером».
Став кошикарем я, 
а не кабальєро.
Кошики робити 
в січні починаю, 
гроші за роботу 
аж улітку маю.
Ось воно, злидарське 
щастя кошикарське,
«Ой, люляй, люляй!»...

А тепер послухайте колискову, співану в Касересі: 
вона виняткова за своєю мелодійною чистотою і ніби 
створена для дітей-сиріт. Лірична строгість пісні на
стільки довершена, що вона скидається більше на 
спів похоронний, аніж колисковий:

Час, маленький, спочивати, 
матері немає вдома — 
узяла її Пречиста 
в подруги до свого дому.

Чимало пісень такого типу є на півночі й на захо
ді Іспанії, тобто там, де колискові пісні найсуворіші 
й найсумніші.

В Оренсе дівчина з іще не прозрілими персами, 
що чекають, коли зірване яблуко сповнить їх неясним 
гомоном, співає:

Люлі, люлі, треба спати — 
хто ж маленького пригорне?
Мати хмиз збирає в лісі, 
батько вирушив у гори.

Жінки в Бургосі співають:
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Час малесенькому спати, 
по вугілля пішов тато, 
мати масло збиває, 
тобі їсти не дає.

Ці дві колискові мають багато спільного. Давність 
обох пісень не викликає сумніву. Обидві вони написа
ні у тетрахорді, в межах якого вони розгортають свою 
мелодійну схему. За простотою і чистотою малюнка 
вони не мають собі рівних у жодному пісеннику.

Особливо сумною колисковою присипляють дітей 
циганки Севільї. Гадаю, проте, що пісня ця не севіль
ського походження. З-поміж наведених мною прикла
дів це єдиний зразок пісні, що зазнала впливу мелодій 
гірської півночі і не має істинної музичної самобут
ності, притаманної кожній з наших провінцій. В усіх 
циганських піснях помітний північний вплив, що йде 
через Гранаду. Цю пісню один мій друг, дуже педан
тичний музикант, записав у Севільї, та здається мені, 
що вона народилась у долинах півночі Іспанії. За ма
люнком своїм вона дуже нагадує відому пісню, спі
вану у Сантандері:

Стежкою ходити 
люди не схотіли — 
умерла пастушка, 
квітонька долини, 
квітонька долини...

Ось іще одна сумна колискова пісня, де лишають 
дитину саму, хоч і люблять її:

В цього черепашеняти 
матері немає: 
привела його циганка — 
в хату не пускає.
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Нема ніяких сумнівів щодо північного (а точні
ш е— гранадського) характеру цієї пісні — гранадські 
мелодії я знаю, бо сам збирав їх; у них, як і в самих 
краєвидах цієї провінції, сніг поєднаний із водо
граєм, а папороть з апельсином. Але, річуше ствер
джуючи щось у цій сфері, треба бути якнайобережні- 
шим. Кілька років тому Мануель де Фалья писав, ніби 
пісня про гойдалку, співана в передгір’ях Сьєрра-Не
вади, за походженням своїм — астурійська. Ряд за
писів, що їх ми показали композитору, ствердили його 
в цій думці. Але якогось дня йому самому довелось 
почути її виконання, і в процесі запису та вивчення 
пісні композитор зауважив, що співається вона в старо
давньому ритмі, званому «епітріто» 9, який нічого спіль
ного не має ні з тональністю, ні з розмірами, вла
стивими Астурії. Астурійською пісню робив запис, що 
порушував її ритмічний рисунок. Без сумніву, в Гра- 
наді є чимало пісень галісійського та астурійського ти
пів— адже мешканці названих провінцій свого часу 
колонізували Альпухарру; проте існує безліч інших 
впливів, що їх важко вловити через оцю страшну маску, 
яка вкриває все, — ім’я їй о б л а с н и й  х а р а к т е р .  
Він так заплутує і маскує підходи до ключів, що роз
шифрувати їх спромагаються хіба що такі знавці, як 
де Фалья, наділений до того ж першокласною мис
тецькою інтуїцією.

В іспанській музичній фольклористиці, за деякими 
щасливими винятками, панує повний безлад у справі 
запису мелодій. Багато що з опублікованого може 
вважатися н е  з а п и с а н и м .  Нема нічого тоншого 
за ритм, основу всякої мелодії, і нема нічого складні
шого за голос простої людини, що виспівує треті час
тини тону і навіть чверті тону — цього й не запи
шеш на звичайному нотному стані. Давно вже пора
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замінити наші недосконалі пісенники наборами 
грамофонних платівок — це допоможе і дослідникові, 
і музиканту.

Всі найголовніші ознаки пісні про черепашеня, але 
з більш патетичною і суворою мелодією, повторюють
ся в колисковій, співаній у Мороні де ля Фронтера, 
а також у пісні, записаній славетним Педреллом в 
Усані.

У Бехарі співають одну палку, найхарактернішу 
для Кастілії колискову пісню. Пісня ця дзвенить як 
золота монета, кинута на камінну підлогу:

Спи, малесенький, не бійся — 
біля тебе я щомиті.
Бог дарує тобі щастя 
у хисткому цьому світі.
Найсмугліша з-поміж смуглих 
кастаньярська Божа мати 
змилосердиться над нами, 
як прийде пора вмирати.

В Астурії є пісня, в якій мати скаржиться дитині 
на чоловіка.

Чоловік грюкає в двері, з ним прийшли інші п’я
ниці; ніч вітряна, дощова. Мати вколисує дитину, на 
нозі в неї рана, кров її червонить жорсткі корабель
ні канати.

Всю роботу бідна жінка 
робить в хаті та надворі, 
уночі не спить — чекає.
Муж гуляє, не приходить.
Хто п’яний, а хто веселий 
повертається до хати, 
дехто каже: «Нині, хлопці, 
будемо жінок вбивати».
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Хоче їсти чоловік, 
вона їсти не зварила.
«Щось ти жінко, затіваєш, 
два реали де поділа?»...

Важко знайти в усій Іспанії сумнішу й брутальні
шу колискову пісню.

Нам залишається ще розглянути справді незвичай
ний тип колискових — зразки його існують в Астурії, 
Саламанці, Бургосі і Леоні. Тип цей не обмежений 
якимось одним районом, а поширений у північній та 
центральній частині нашого півострова. Я маю на 
увазі колискові пісні, які співає дитині невірна дру
жина, домовляючись при цьому із коханцем.

Поєднання іронії і таємничості в цих піснях нез
мінно вражає слухача. Мати лякає дитину чоловіком, 
який стоїть за дверима, але не мусить увійти. Батько 
вдома, він цього не допустить. Ось астурійський ва
ріант пісні:

Хай не переступить гість 
нашого порога, 
бо сьогодні вдома батько 
плаксія малого.
Люлі, люлі, синоньку, не пора, 
люлі, батько у вікно визира.
Хай приходить завтра гість, 
сам-один приходить, 
щойно батько на зорі 
вирушить у гори.
Люлі, люлі, синоньку, не пора, 
люлі, батько у вікно визира.

Більш лірична і менш одверта пісня невірної дру
жини, співана в Альбі де Тормес:
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Біла голубонько, 
що надворі бродиш, 
дома зараз батько 
хлопчика малого.
Чорна голубонько, 
білокрила птахо, 
вдома зараз батько 
співного хлоп’ятка.

Варіант, співаний у Бургосі (Салас де лос Інфан- 
тес), найодвертіший:

Ну й упертий хлопець!
Як не зрозуміти, 
що удома батько 
і не спить дитина!
Ой, люляй, люляй, 
синочку.
Нині не вертай!

Ці пісні співає прекрасна жінка, богиня Флора з 
безсонними персами, спрагла плодів і вільна від ме
ланхолії, готова до укусу змії. Це єдина колискова 
пісня, в якій дитина не відіграє значної ролі, вона — 
привід, і не більше. Звідси не випливає, звичайно, ні
би всі жінки, що співають цю пісню, невірні, хоч вони 
і входять несвідомо в атмосферу подружньої зради. 
Врешті-решт, таємничий чоловік, що стоїть за две
рима й не може увійти,— це невідомий, з обличчям, 
затіненим великим капелюхом, що про нього марить 
всяка справжня, вільна духом жінка.

Я спробував представити вам колискові пісні різ
них типів, що, за винятком севільських, з боку мело
дії відповідають характерним обласним моделям. Це 
пісні, що не піддалися впливам, осілі мелодії, що не

102



мандрують ніколи. Мандрувати можуть лише ті піс
ні, настроєві яких притаманна рівновага, пісні, позна
чені духом універсальним. Це пісні скептичні, здатні 
змінювати математичні строї ритму, інтонаційно гнуч
кі і нейтральні щодо ліричної напруги. Кожна провін
ція має власне стійке мелодійне ядро і легіон манд- 
рованих пісень, які розходяться скрізь, де можуть, і 
гинуть, розчинившись на останній межі свого впливу.

Існує група астурійських та галісійських пісень, 
які, забарвлені вогкою зеленню, спускаються в Касті- 
лію, де набувають ритмової структури й досягають 
Андалузії, а там прибирають андалузького вигляду 
і стають рідкісними піснями гранадських гір.

Циганська сигірійя, канте хондо, найчистіший ви
раз андалузької лірики, не може вийти за межі Хе- 
реса чи Кордови; навпаки, болеро з його нейтральною 
мелодією танцюють у Кастілії і навіть в Астурії. 
Справжній болеро записав у Льянесі Торнер.

Галісійські алала 10 день і ніч б’ються в мури Са
рагоси і не можуть увійти в неї; а тим часом численні 
інтонації муньєри11 бринять у музиці деяких ритуаль
них танців і співів південних циган. Севільяна, яку 
гранадські маври у незмінному вигляді донесли аж до 
Туніса, повністю видозмінюється за своїм ритмом і 
характером вже в Ла-Манчі, і так і не може перейти 
за Гвадарраму.

Що ж до тих колискових, про які я вам говорив, 
андалузькі впливи поширюються тут морем, але не 
сягають півночі півострова, як це буває в інших ви
дах пісень. Андалузький тип колискової охоплює пів
денний Левант, аж до ву-вей-ву Балеарських островів, 
і через Кадіс долинає до Канарських островів, чий ча
рівний арроро, безперечно, споріднений з мотивами 
Андалузії.
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Можна було б накреслити музичну карту Іспанії і 
позначити на ній взаємовпливи провінцій, кровообмін, 
що відповідає систолам і діастолам змін року. Ми ви
разно побачили б кістяк, що єднає всі провінції нашо
го півострова, кістяк, що витає над зливами і з чут
ливістю слимака стискується при найменшій загрозі 
з іншого світу, щоб згодом, коли небезпека минеться, 
являти знову прадавню, незбагненну душу Іспанії.

1928 р.



ТЕОРІЯ І ГРА ДУЕНДЕ

Дами й панове!
З 1918 року, коли мене прийняли в мадрідську 

студентську Резиденцію *, і до 1928-го, аж до закінчен
ня курсу філософії та літератури, я прослухав близь
ко тисячі лекцій у прекрасній цій залі, де стара 
іспанська аристократія збиралась, щоб хоч трохи спо
кутувати своє легковажне життя на французьких ку
рортах.

Спрага сонця й повітря так мучила мене, що, ви
ходячи звідси, я ніби відчував на шкірі шар попелу, 
їдкого, як розтертий перець.

Ні, я не хочу, щоб невідчепним гедзем улетіла сю
ди нудьга, яка нанизує голови на тонку нитку дрімо
ти і запорошує очі щіпками найтонших голочок.

Просто, не змінюючи регістру свого поетичного го
лосу, в якому нема ні хмільного блиску, ні їдучої 
гнучкості, ні овечої сумирності, яка при ближчому 
розгляді обертається гострою іронією, я спробую по
казати вам захований дух нашої трагічної Іспанії.

Той, хто живе на цій бичачій шкурі, простертій 
між Хукаром, Гуадалете, Сілем і Пісуергою 2 (тут мож
на не називати ріки тих країв, де піняться хвилі Ла- 
Плати кольору лев’ячої гриви), часто чує слова: 
«В цьому є дуенде». Великий андалузький митець Ма
нуель Торрес3 так казав одному співакові: «У тебе є 
голос, ти володієш різними стилями, але успіху тобі 
не бачити — ти не маєш дуенде».
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В усій Андалузії — від скель Хаена до мушель Ка- 
діса — люди мовлять про дуенде, і, щойно він з’явить
ся, помічають його несхибним інстинктом. Чудовий 
кантаор Ель Лебріхано казав: «Коли зі мною співає 
дуенде, я не маю рівних»; стара циганська танцівни
ця Ля М алена4, почувши якось Б аха5 у виконанні 
Брайловського6, вигукнула: «Оле! В цьому є дуен
д е!» — і нудьгувала, слухаючи Глюка7, Брамса8 і Да- 
ріуса М іло9. А Мануель Торрес, людина рідкісної куль
тури, почувши «Ноктюрн Хенераліфе» у виконанні са
мого де Фальї, висловив блискучу думку: «В чорних 
звуках завжди є дуенде». Ось вона, найбільша з істин.

Чорні звуки — це таємниця, це корені, що йдуть у 
грунт, у всім нам відому і водночас невідому стихію, 
звідки походить сама серцевина мистецтва. Слова 
іспанського народного співця про «чорні звуки» пере
гукуються з визначенням дуенде, яке дав Гете 10, пи
шучи про Паганіні11: «Таємнича сила, яку всі відчу
вають і жоден філософ не пояснить».

Отже, дуенде — це сила, але не діяльність, бороть
ба, але не думка. Я чув від одного старого гітариста 
таке: «Дуенде йде не з горла, він рине з глибу, аж від 
підошов». Іншими словами, тут справа не в майстер
ності, а в справді живому стилі, тобто в крові, в твор
чому пориві, в найстарішій традиції.

«Таємнича сила, яку всі відчувають і жоден фі
лософ не пояснить» — це, по суті, дух землі, той самий 
дуенде, що впився в серце Ніцше>2, коли останній 
шукав його на мості Ріальто або в музиці Б ізе 13, та 
не знайшов, бо не знав, що дуенде від таємничих гре
ків переселився до танцівниць Кадіса 14 та в діонісій^ 
ські зойки сигірій Сільверіо 15.

Не треба плутати дуенде ні з теологічним демоном 
сумніву, що в нього Лютер 16, пойнятий чисто вакхіч-
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ним поривом, кинув чорнильницею в Нюрнберзі, ні з 
католицьким дияволом, нездарним руйнівником, що 
обертався на собаку, аби дістатися в монастир, ані з 
мавпою, наділеною даром мови, котру водив по нет
рях Андалузії Сервантесів пройда з комедії ревнощів.

Ні, дуенде, про якого тут ідеться, — темний і тре
петний нащадок веселого Сократового 17 демона з мар
муру й солі, що люто дряпнув філософа, коли той пив 
цикуту, та ще іншого меланхолійного бісика, не біль
шого за зелену мигдалину, — того самого, що водив 
утомленого від геометричних рисунків Декарта на бе
рег слухати співи п’яних матросів.

Всяка людина, всякий митець сходить на вежу до
сконалості, борючись не з ангелом, не з музою, а з 
дуенде. Необхідно наголосити на їхній принциповій 
відмінності — без цього не зрозуміти коріння творчості.

Ангел веде й леліє, як святий Рафаїл, захищає й 
оберігає, як святий Михаїл, попереджає, як святий 
Гавриїл.

Ангел осява, але витає він над головою, десь у 
вишині; він проливає свою благодать, і людина без ве
ликих зусиль народжує твір, висловлює любов чи ви
конує танець. Ангел, що з’явився на дорозі в Д а
маск 18, і той, що проник крізь балконні грати в Ассі- 
з і 19, і той, що йшов слідом за Генріхом Сузоном20,— 
наказує, і немає сил опиратися його сяйву, бо залізні 
крила його тріпочуть у повітрі самої долі,

Муза диктує митцеві, іноді й щось підказує. Мож
ливості її досить обмежені, бо вона вже далека від 
нас і така втомлена (сам я бачив її двічі), що мені 
довелося вкласти в неї мармурове серце. Поети, на- 
тхнені музою, чують голоси не знати звідки, а це го
лоси музи, що надихає їх, а інколи й пожирає. Так 
було з Аполлінером 21,великим поетом, убитим лихо-

107



вісною музою, що її зобразив поруч з ним на портре
ті божественний Руссо22. Муза пробуджує розум, тво
рить краєвиди з колонами й навіває фальшивий смак 
лаврів; а проте розум нерідко стає ворогом поезії — 
надто вже схильний він до копіювання, він підносить 
поета на хисткий трон, і той забуває, що його можуть 
з’їсти мурашки, що на голову йому може впасти ве
лика отруйна сарана, і тут не врятують музи, замеш- 
кані в моноклях чи по ніжних трояндах салонів.

Ангел і муза приходять іззовні; ангел дарує світ
ло, муза — форму (Гесіод був її учнем). Позолочений 
хліб, згортки тунік — поет заучує правила в лаврово
му гайку. Навпаки, дуенде треба будити в найглиб
ших тайниках крові.

Женімо ж геть ангела, копнімо музу, годі вже нія
ковіти перед фіалковим ароматом поезії XVIII століт
тя і великим телескопом, в чиїх лінзах спить зачахла 
від обмежень муза.

Справжня боротьба буде з дуенде.
Відомі шляхи шукання бога — від варварства ас

кетів до найтонших прийомів містиків. Свята Тереза 
шукала бога у веж і23, а святий Хуан де ля Крус — на 
трьох шляхах24. І хоч би й довелося нам скрикнути 
голосом Ісайї «Воістину ти бог правдивий!» — господь 
врешті-решт пошле шукачеві свої вогненні стріли.

Але нема ні науки, ні карти, де шукати дуенде. Ві
домо тільки, що він, як потовчене скло, палить кров, 
знесилює митця, відкидає завчену, милу серцю гео
метрію, порушує всі стилі; він змусив Гойю25, непе- 
ревершеного майстра сріблисто-рожевих і сірих тонів, 
характерних для англійського живопису, писати ко
ліньми й кулаками, розмазуючи чорну фарбу; він до
гола роздяг Мосена Сіно Вердагера26 на холодному 
вітрі Піренеїв, він повів Хорхе Манріке27 чекати смер-
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ті в пустища Оканьї; він нап’яв зелений костюм шту
каря на тендітного Рем бо28 і вранці на бульварі вста
вив очі мертвої рибини графові Лотреамону29.

Великі митці півдня Іспанії, цигани й андалузці, 
знають, що неможливо висловити жодного почуття у 
пісні, танці або грі, якщо не прийде дуенде. Можна 
ввести в оману публіку, зображуючи присутність дуен
де, коли його нема, так само, як щодня дурять людей 
музиканти, художники й модельєри від літератури, що 
ніколи й не чули про нього; але ж досить хоч трохи при
дивитися, відігнати від себе байдужість, щоб відчути 
обман і зірвати машкару з нездарних ремісників.

Одного разу андалузька співачка Пастора Павон 30, 
Д і в ч и н а  з г р е б і н ц я м и , — смуглявий іспансь
кий геній, силою фантазії рівна Гойї або Рафаелю ель 
Гальо31, — співала в одній таверні Кадіса. Вона гра
ла своїм темним голосом, тягучим, як розплавлене 
олово, м’яким, як мох; вона приглушувала його в пиш
ному волоссі, затоплювала його в мансанілью32, вела 
його в далекі, похмурі хащі. Все було марно. Слуха
чі мовчали.

Там сидів Ігнасіо Еспелета, прекрасний, як римсь
ка черепаха, котрого запитали якось: «Як це ти не 
працюєш?»

Він з усміхом, гідним Аргантоніо, відповів: «Як 
мені працювати — я ж родом із Кадіса».

Там була Елоіса, палка аристократка, севільська 
куртизанка, що в тридцять років не погодилась вийти 
заміж за одного з Ротшільдів, бо не визнала його 
рівним собі по крові. Там були брати Флорідас, що 
люди їх вважають різниками, а насправді вони — жер
ці, що вже більше тисячі років приносять биків у 
жертву Геріону33. У кутку сидів великий скотопромис
ловець дон Пабло Мурубе, обличчя його скидалось на
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крітську маску. Пастора Павон скінчила пісню серед 
цілковитої мовчанки. Тільки якийсь маленький чоло
вічок, схожий на тих бісенят, що виходять із винної 
пляшки, саркастично вимовив стиха: «Слава Пари
ж у!»— ніби мовив: «Тут не потрібне уміння, техніка, 
майстерність. Нам треба чогось іншого».

Тоді Д і в ч и н а  з г р е б і н ц я м и  зірвалась, як 
божевільна, з волоссям, сплутаним як у середньовічної 
плакальниці, залпом випила склянку вогненної ка- 
сальї34 і заспівала знову — без голосу, без подиху, без 
відтінків, з опаленим горлом, але... з дуенде. їй вдало
ся позбутись усіх оздоб пісні і дати волю вогнедиш
ному, лютому дуенде, братові піщаних ураганів, що 
змушує слухачів рвати на собі одіж майже так само, 
як в екстазі рвуть її антільські негри перед образом 
святої Варвари.

Д і в ч и н а  з г р е б і н ц я м и  мусила зірвати го
лос, бо вона знала, що слухає її вимоглива публіка, 
якій потрібна не форма, а сама серцевина форми, чис
та музика в легкій оболонці, здатній ширяти в повіт
рі. Вона мусила відмовитись від набутої, випробува
ної техніки, тобто прогнати музу і лишитися без за
хисту, щоб з’явився дуенде і вшанував її рукопашним 
боєм. І як вона співала! її голос уже не грав — це був 
струмінь крові, непорівнянний за своїм болем і щи
рістю, він розкривався, як десятипала рука біля 
прицвяхованих, але повних бурі Ісусових ніг у скульп
турі Хуана де Хуні35.

Поява дуенде завжди означає радикальне оновлен
ня старих форм, дарує свіжість і повнокровність від
чуття, так, ніби розквітла троянда або сталося чу
до — джерело майже релігійного захвату.

В арабській музиці, пісні, танці чи елегії появу дуен
де вітають жагучими криками: «Алла! Алла!» — «Бог!
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Бог!»; вигук цей такий близький до «Оле!» нашої ко
риди — хтозна, чи це не одне й те саме; в піснях півд
ня Іспанії появу дуенде зустрічають вигуком «Бог жи
вий!»— глибоким, людяним, ніжним криком, коли лю
дина через п’ять чуттів своїх звертається до бога, і, 
завдяки дуенде, голос і тіло танцівниці роблять мож
ливим поетичне звільнення від реальності — таке ж 
чисте, як те, яке давали сім садів дивовижного поета 
XVII століття Сото де Рохаса36 або тремтливі схо
ди плачу, створені Іоанном Схоластиком.37

Звичайно, коли це визволення досягається, всі від
чувають його наслідки: втаємничений бачить, як стиль 
торжествує над убогістю матеріалу, невтаємничений 
проймається справжнім почуттям. Кілька років тому 
на конкурсі танцю в Хересі де ля Фронтера перша 
премія дісталася не вродливим дівчатам із станом 
гнучким, як водний струмінь, а вісімдесятирічній ста
рій лише за те, як вона притупувала, здіймала руки і  
похитувала головою. Серед муз і ангелів, що зібра
лись там, серед прекрасних фігур і прекрасних усмі
шок мусив перемогти і переміг цей напівмертвий дуен
де, що тяг по землі іржаві кінці своїх крил. 

Дуенде з’являється у всіх видах мистецтва, але 
найвдячніше поле для нього — це музика, танець і ур
на поезія, бо саме вони потребують живої людини, ви
конавця — адже їхні форми постійно народжуються 
і вмирають, контури їхні оживають лише в дану мить.

Часто дуенде композитора переселюється у ви
конавця, іноді ж, коли поет чи композитор позбавлені 
його, дуенде виконавця творить нове мистецьке чудо, 
лише зовні схоже на свій прообраз. Так було з Елео
норою Д у зе 38 — вона, одержима дуенде, шукала нез
дарні п’єси, щоб осягти тріумф лише власними сила
ми. Так було з Паганіні — як твердить Гете, він умів
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видобувати найглибші мелодії із слабких творів. Так 
було з прекрасною дівчиною з Пуерто де Санта Ма
рія: я бачив, як вона, танцюючи, співала недолугу іта
лійську пісеньку «О Марі!» — але з таким ритмом, з 
такими паузами і з такою силою, що італійське бряз
кальце обернулося на щирозлотого змія. Кожен з них 
умів знайти у творі щось нове, що не мало нічого 
спільного з самим твором — вони вливали в порож
няві тіла творів думку і гарячу кров.

Кожен вид мистецтва і навіть кожна країна мо
жуть мати дуенде, ангела і музу. Якщо Німеччина, 
за деякими винятками, наділена музою, Італія— краї
на ангела, то Іспанія за всіх часів була одержима ду
енде, тому що Іспанія — країна тисячолітньої музики 
і танцю, де дуенде на світанку витискує сік із лимо
нів, країна смерті, країна, відкрита для смерті.

В усіх країнах смерть — це кінець. Приходить 
смерть — і падає завіса. Не так в Іспанії. В Іспанії 
завіса підіймається. Багато хто живе в Іспанії між 
чотирьох мурів до самої смерті, і лише тоді його ви
носять на сонце. Мертвий в Іспанії живіший, ніж 
мертвий у будь-якій іншій країні світу: його профіль 
ранить, як лезо бритви. Жарти про смерть і безмов
не її споглядання характерні для іспанців. Від «Сну 
про черепи» Кеведо до «Трупа епіскопа» Вальдеса 
Л еаля39, від Марбельї, що в XVII столітті посеред 
шляху вмерла від пологів зі словами:

Кров із лона мого крапле 
скакунові попід ноги, 
а підкови кінські крешуть 
іскри з кременю дороги...

до нашого сучасника — хлопця з Саламанки, що, діс
тавши від бика смертельну рану, вигукнув:
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Друзі, зовсім стало важко, 
надійшла година вмерти.
Три хустини в мене в рані, 
затискаю ще й четверту,—

простяглася гірлянда надгробних квітів, крізь які про
зирає обличчя народу — споглядача смерті; його су
ворість близька до віршів Ієремії, його ліричність 
овіяна пахощами кипариса; але все найзначніше в Іс
панії має металічний присмак смерті.

Сокира й колесо підводи, наваха, колючі бороди 
пастухів, повен місяць, мухи, вогкі комори, руїни, 
святі в мереживах, вапно мурів, різкі контури покрі
вель і балконів — скрізь в Іспанії пробиваються па
ростки смерті, бринять натяки й голоси, чутні тривож
ному духові; вони пробуджують пам’ять моторошним 
вітром нашої власної смерті. Не випадково в іспансь
кому мистецтві, невіддільному від нашої землі, всія
ному чортополохом і надмогильними каменями, не є 
якимось винятком голосіння Плеберіо або танці маест
ро Хосефа Маріа де Вальдів’єльсо; не випадково з-поміж 
усіх європейських балад вирізняється наша улюбле
на, іспанська:

— Якщо любиш, то на мене 
чом не дивишся, скажи?
—  Очі ті, що пломеніли, 
нині змерхли в темноті.
— Якщо любиш, чом не хочеш 
цілувать мене, скажи?
— Губи ті, що цілували, 
нині в землю залягли.
— Якщо любиш, чом не хочеш 
обійнять мене, скажи?
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— Руки ті, що обіймали, 
вже пожива для черви.

І не дивно, що на світанні нашої лірики бринить та
ка пісня:

Серед саду 
моя смерть, 
між троянд 
уб’ють мене.
Мамо, вийду 
між дерев, 
серед саду 
моя смерть.
Мамо, вийду 
я у сад, 
смерть моя 
серед троянд.
Серед саду 
моя смерть, 
між троянд 
уб’ють мене.

Голови в холодному світлі місяця на картинах Сур- 
барана 40, жовте масло і сліпуча жовтина блискавок у 
Ель Греко, проза отця Сігуенси41, всі роботи Гойї, 
апсида церкви в Ескоріалі42, вся кольорова скульпту
ра, родовий склеп герцогів де Осуна, смерть із гі
тарою в каплиці Бенавенте в Медіні де Ріосеко — це 
прояв тієї ж стихії, що й у паломництвах до святого 

Андрія в Тейсідо, де мертві йдуть у процесії разом з 
живими, у поховальних співах жінок Астурії, коли во
гонь ліхтарів освітлює листопадові ночі,у танцях І піс
нях Сівілли на папертях соборів Майорки і Толедо, 
в темному іп гесогі43 мешканців Тортоси, у незліченних 
обрядах страсної п’ятниці, які разом із коридою є
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народним торжеством іспанської смерті. В усьому ве
ликому світі лише Мексіка може подати руку моїй 
батьківщині.

Коли муза вчуває наближення смерті, вона зами
кає двері, або зводить колону, або встановлює урну, 
де восковою рукою пише епітафію; але згодом вона 
знову береться обривати свій лавр у мовчанні, овіяно
му двома вітрами. Під зруйнованою аркою оди муза 
збирає для похорон карбовані квіти з італійських по
лотен XV століття і кличе вірного Лукрецієвого пів
ня, щоб той розігнав лиховісні тіні.

Коли ангел вчуває наближення смерті, він почина 
повільно кружеляти в повітрі і ткати з крижаних і 
ніжних, як нарциси, сліз елегію, котра трепетно бри
нить у Кітса, Вільясандіно44, Еррери, Беккера і Хуана 
Рамона Хіменеса. Але ж уявіть собі жах ангела, коли 
на рожевій, ніжній нозі своїй він помітить маленького 
павучка!

Дуенде, навпаки, не приходить зовсім, якщо не 
бачить десь поблизу смерті, якщо не може бродити 
навколо дому, де вона оселилась, якщо не впевнений, 
що зуміє сколихнути ті струни нашої душі, яким нема 
і не буде розради.

Ідеєю, звуком чи жестом чесно бореться дуенде з 
митцем на краю безодні. Ангел і муза тікають, три
маючи скрипку чи компас, а дуенде ранить, і в за* 
живленні цієї вічної рани закладена найдивніша, най* 
глибша суть людської творчості.

Магічна сила вірша — наслідок присутності дуен
де; ця присутність необхідна, щоб охрестити чорною 
водою всіх, хто сприймає поезію, адже з дуенде лег
ше кохати, розуміти, а головне — бути коханим, бути 
зрозумілим. Ця боротьба за вислів, за зрозумілість 
вислову в поезії буває іноді смертельна.
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Пригадайте життя велико! одержимої циганки, 
життя святої Терези. Вона була циганкою не тому, 
що спинила лютого бика і зробила три чудові «па
се» — хоч саме так це було,— не тому, що хотіла зда
ватись вродливою братові Хуану де ля Місеріа 45, не 
тому, що дала ляпаса папському нунцію, а тому, що 
належала до тих нечисленних людей, кого дуенде (не 
ангел, бо ангел ніколи не нападає) прохромлює спи
сом; дуенде хотів убити її за те, що вона розгадала 
найбільшу його таємницю: хисткий місток, що єднає 
п’ять людських чуттів з оцим образом з живої плоті, 
живої мли, живого моря — з образом Любові, непід
владної Часові.

Ця одважна переможниця дуенде — повна проти
лежність Філіппу Австрійському, який прагнув знайти 
ангела й музу в хащах теології, але потрапив у бран 
до дуенде, що холодно палав у мурах Ескоріала, де 
геометрія межує з мрією, а дуенде прибрав машкару 
музи, щоб вічно терзати великого монарха.

Ми вже казали, що дуенде любить край безодні, 
любить ранити, його тягне туди, де форми переплав
ляються у пориванні вищому, ніж їхня зрима подоба.

В Іспанії (подібно до країн Сходу, де танець є ма
гічним дійством) дуенде має абсолютну владу над 
тілами танцівниць Кадіса, прославлених Марціа- 
лом 46, над горлом співців, прославлених Ювеналом 47, 
і в усій літургії кориди, цієї справді магічної драми, в 
якій, так само як у месі, приносяться жертви богу.

Складається враження, ніби вся сила дуенде кла
сичної давнини вибухає на цьому високому святі, що 
виражає велич почуттів, культуру і тонку чутливість 
народу, коли в людині відкриваються вершини її гні
ву, горя і плачу. В іспанському танці чи в кориді від
сутній елемент розважальний: дуенде змушує нас
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страждати, переживаючи драму живого тіла; він і му
рує нам сходи для втечі.

Дуенде чинить з тілами танцівниць те саме, що ві
тер з піском. З магічною силою насилає він на дів
чину лунатизм, наділяє молодечим палом старого, що 
жебрає по винарнях, приносить з чиїмсь волоссям 
запах нічного порту і щомиті може надати рукам 
тієї виразності, яка за всіх часів була матір’ю танцю.

Але повторення тут неможливе, і це треба підкрес
лити. Дуенде не повторюється, як завжди неповторні 
форми бурхливого моря.

Найбільше вражає поява дуенде на кориді: тут він 
мусить боротися, з одного боку, зі смертю, яка може 
просто знищити його; з другого боку — він бореться з 
геометрією, з розрахунком, основою основ цього дій
ства.

У бика своя орбіта, у тореро — своя, а між цими 
двома орбітами є точка смерті, найвища точка цієї 
жорстокої гри.

Можна вийти з музою для роботи з мулетою48 або 
з ангелом — устромляти бандерільї49 і в такий спосіб 
зажити слави доброго тореро; але коли доводиться 
йти з плащем проти ще не пораненого бика, потрібна 
допомога дуенде, щоб не погрішити проти мистець
кої істини.

Тореро, який страхає публіку ризикованими при
йомами, вдається до дій, приступних усякій людині,—  
він просто грає життям; навпаки, тореро, якого вра
зив дуенде, дає урок піфагорейської музики50 і зму
шує нас забути, що кидає щомиті своє серце на би
чачі роги.

Лагартіхо із своїм романським дуенде, Хоселіто з 
дуенде єврейським, Бельмонте з дуенде барокковим 
і Каганчо з дуенде циганським51 із темного круга
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вказують поетам, художникам і музикантам чотири ве
ликі шляхи іспанської традиції.

Іспанія — це єдина країна, де смерть стала націо
нальним видовищем, де смерть сурмить у довгий ріг 
з приходом весен, а в мистецтві панує дотепний дуен
де, чиєю винахідливістю позначені численні витвори.

Один і той самий дуенде вперше в історії скульп
тури забарвив кров’ю щоки святих великого Матео де 
Компостела 52, змусив стогнати Хуана де ля Крус, па
лив голих німф у релігійних сонетах Лопе.

Один і той самий дуенде вибудував вежу в Саагу- 
ні, ліпив гарячу цеглу в Калатайуді чи Теруелі, розди
рав хмари на полотнах Ель Греко, ударом ноги роз
кидав а льгвасілів Кеведо53 і химер Гойї.

Дуенде в дощ потай вивів Веласкеса 54 слідом за 
його сірими портретами королів; він гнав під сніг на- 
гого Ерреру, щоб довести, що холод не вбиває; у спе
ку він вкинув у своє полум’я Берругете55, і той винай
шов новий простір для скульптури.

Муза Гонгори і ангел Гарсіласо мусять поступи
тись лавровим вінком, коли проходить дуенде свя
того Хуана де ля Крус, коли

олень поранений 
із-за горба видніє.

Муза Гонсало де Берсео56 і ангел Хуана Руїса 57 
мусять дати дорогу Хорхе Манріке, коли, смертельно 
зранений, він дістається до брам замку Бельмонте. 
Муза Грегоріо Ернандеса 58 і ангел Хосе де Мора 59 
мають розступитися перед дуенде Педро де М енаб0, 
що ридає кривавими слізьми, і перед дуенде з голо
вою ассірійського бика Мартінеса Монтаньєса 61. Так 
само меланхолійна муза Каталонії та мокрий ангел 
Галісії повинні з зичливим подивом дивитись на дуен-
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де Кастілії, такого далекого від гарячого хліба і від 
сумирної корови, яка щодня дістає свою пайку чисто
го неба й сухої землі.

Дуенде Кеведо і дуенде Сервантеса, перший з зеле
ними фосфоричними анемонами, другий з гіпсовим кві
том Руїдери, увінчують вівтар дуенде в Іспанії.

Звичайно ж, кожне мистецтво різниться від інших 
власним дуенде, відмінним за духом і формою, але ко
рені всіх їх єднаються там, звідки йдуть чорні звуки 
Мануеля Торреса,— в останній матерії, у спільній 
трепетній серцевині дерева, звуку, тканини і слова. 
Там, за чорними звуками, ніжна близькість єднає 
вулкани, вітерці, мурашок і велику ніч, чий стан опе
резаний пасом Молочного Шляху.

Дами й панове! Я звів перед вами три арки і нев
правною рукою поставив на них музу, ангела і дуенде.

Муза стоїть спокійно; її туніка укрита дрібними 
зморшками, коров’ячі очиці звернені в бік Помпеї, 
ніс учетверо збільшений — такою змалював музу її 
великий друг Пікассо62. Ангел колише волосся Анто- 
нельо де Мессіна 63, туніку Л іппі64 і скрипку Массолі- 
но чи Руссо.

Дуенде... Але де ж він, дуенде? Крізь порожню ар
ку віє вітер думки, він лине над головами мертвих 
у пошуках нових панорам і незнаних звуків; вітер з 
запахом дитячої слини, скошеної трави і напівпрозо
рої медузи вістує про нове хрещення щойно народже
них творів.
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ПОЕТ У НЬЮ-ЙОРКУ

Дами й панове!
Завжди, коли я виступаю перед такою великою 

аудиторією, у мене виникає враження, ніби я поми
лився дверима. Руки друзів підштовхнули мене, й ось 
я тут. Так нерідко людина блукає серед розмальова- 
ваних декорацій чи бляшаних фонтанів, і коли їй уже 
здається, що вона увіходить до свого покою чи ступає 
на сонячний моріжок,— з’являється крокодил і враз 
пожирає її... або з’являється публіка — як-от зараз 
передо мною. Єдине, що я можу запропонувати,— це 
хоч і гірка, але жива поезія, що вміє розплющувати 
очі.

Я сказав «поет у Нью-Йорку»* а слід було б мови
ти навпаки — «Нью-Йорк у поеті». У такому поеті, 
як я. Щиро кажучи, в поеті, який не має ні 
майстерності, ні особливого дару, але якому часом ра
ніше від багатьох дітей вдається втеча зникомою гран
ню дня. Нью-Йорк у поеті, який прийшов до цієї хо
лодної зали і переконує себе, що він у себе вдома, а 
всі ви — близькі мої друзі, що нема поезії писаної, яку 
не читали б уважні очі, невільники темного вірша, не
ма поезії усної, яку не ловили б чуйні вуха, вуха дру
зів, несучи хвилі, кров, уста чи небо у свідомість слу
хача.

За всіх умов треба бути зрозумілим. Я не прийшов 
сюди вас забавляти. На це в мене нема ні охоти, ні 
бажання. Ні — я прийшов говорити з вами віч-на-віч.
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Це буде не так лекція, як читання віршів, моя плоть, 
моя радість, моє свідчення; і я мушу боронитись од 
величезного дракона, що стоїть передо мною і загро
жує поглинути мене трьома сотнями позіхів трьохсот 
своїх ошуканих голів, І це — боротьба, адже я хочу 
порозумітися з вами — раз я тут, раз я вже перервав 
на мить своє поетичне мовчання; і я даватиму вам не 
мед — меду в мене нема,— а пісок, чи цикуту, чи со
лону воду. У цьому двобої я не боюсь поразки. Погодь
мося, що одна з найпрекрасніших людських поз — це 
поза святого Себастьяна. Отже, перед тим як читати 
поезії вголос, я буду просити допомогти в самого ду
енде, бо це єдиний спосіб порозумітись без посередни
цтва мислення та критичного апарату, вмить зарадити 
нелегкому сприйманню метафори.

Я не розповідатиму вам, що таке Нью-Йорк з о в 
н і ,  бо місто ц е — в парі із своїм антагоністом Моск
вою — стало об’єктом цілого потоку книжок описових, 
не згадаю й про саму подорож; замість цього я щиро 
й просто виповім свою ліричну реакцію. Ця простота 
і щирість будуть якнайважчі для інтелектуалів і як
найлегші для поета; щоб досягти цього, я подолав свою 
поетичну скромність.

У цьому великому місті дві речі полонять увагу 
мандрівника: нелюдська архітектура і шалений ритм. 
З першого погляду ритм може видатися радісним, але, 
придивившись ближче до механізму соціального жит
тя, до болючого рабства людей і машин, розумієш 
оцю неясну трагічну тугу — шукаючи виходу з неї, 
люди йдуть на все, навіть на злочин.

Будинки пнуться до неба, не жадаючи хмар, не 
жадаючи слави. Готичні споруди прорізаються з сер
ця похованих прадідів, вони холодно височіють, і 
їхня краса — без коріння, без правдивої жаги; вони
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незграбно самовпевнені, але нездатні досягти остаточ
ної перемоги, так само, як у церковній архітектурі завж
ди лишається долі задум архітектора. Нема нічого пое
тичнішого і страшнішого за боротьбу хмарочосів з 
навислим небом. Сніги, дощі, тумани окреслюють, зво
ложують, угортають височезні вежі, а ті, сліпі до вся
кої гри, з холодною ворожістю стрічають таїну і обрі
зають волосся дощу або ж показують три тисячі своїх 
пік крізь туман, подібний до ніжного лебедя.

Свідомість того, що цей величезний світ не має ко
ренів, охоплює вас уже в перші дні по прибутті, і стає 
зрозумілим, чому провидець Едгар По 1 мусив твори
ти світ таємничий, мусив шукати хмільного сердечно
го шалу в цьому краї. Знесилений ритмами величез
них світляних реклам Таймз Сквер, я знаходив у цьо
му маленькому вірші прихисток од величезної армії 
вікон, за якими ніхто не має часу подивитись на хма
ру чи перекинутися словом із оцим тиховійним лего
том, що його незмінно висилає море, і ніколи не діс
тане відгуку.

Убитий небом,
між силуетів, ваблених змією, 
чи інших, що вишукують кристал, 
плекатиму волосся вперте.
З обтятим деревом, яке замовкло, 
і дитиною, блідішою за крейду,
із метеликом, що згинув у чорнилі, 
і водою в лахах сухих стебел,
з усім, що повила глухоніма утома, 
і звірятками, яким розбито череп,
віч-на-віч із своїм лицем, щодня інакшим.
О вбитий небом!
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Але треба вийти в місто, треба перемогти його — 
неможливо виповісти ліричні враження, не зіткнувши
ся на площах з людьми та юрбою тіней з усього сві
ту. Я кидаюсь на вулицю і зустрічаюся з неграми. 
У Нью-Йорку зійшлися люди з усього світу, але китай
ці, вірмени, росіяни, німці лишаються тут іноземця
ми. Тільки не негри. Без сумніву, негри справили ве
личезний вплив на Північну Америку, і, подобається 
це комусь чи ні, вони — найдуховніший і найартистич- 
ніший елемент країни. Бо вони сподіваються, вірять, 
співають, вони наділені надзвичайною релігійною чис
тотою, яка рятує їх від сьогоднішньої загрозливо ви
снажливої праці.

Коли йдеш по Бронксу чи Брукліну, де перева
жають біляві американці, відчувається якась глухота: 
як у людей, що люблять стіни, бо крізь стіни нічого не 
видно, годинник у кожному домі, та ще бог, на якого 
дивляться п’ятами, а не очима. Навпаки, в негритян
ських кварталах — незмінний сміх, глибокий зелений 
трепет, що окислює нікельовані стовпи, і якийсь пора
нений хлопчак дає вам свій яблучний пудинг. Часто від 
університету, де я мешкав, уранці я сходив у ці квар
тали і був уже не нестерпним містером Лоркою про
фесорів, а безжурним соньком серед офіціантів; я ди
вився, як вони танцюють, угадував, що вони думають, 
адже танець — єдиний спосіб, яким вони висловлюють 
свій біль, свої почуття...

Великий чорний район Гарлем2, де я бродив, роз
дивлявся і марив — це найбільше у світі негритянсь
ке місто; тут навіть хтивість має присмак невиннос
ті, і це робить її по-релігійному буйною. Квартали чер
вонястих будинків, де повно піанол, радіоприймачів і 
кіно; але найхарактернішою рисою негрів є н е д о в  і- 
р а. Причинені двері, порфірові діти, що бояться
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багатіїв з Парк Авеню, грамофони, що враз уривають 
свою мелодію. Чекання ворогів, які можуть прибути 
по Іст Рівер3 і точно визначити місце, де сплять ідо
ли. Я вирішив написати про чорну расу Північної Аме
рики і наголосити на стражданнях, на які приречені 
негри тому, що вони негри у ворожому їм світі; раби 
всіх винаходів білої людини і всіх її машин, з вічним 
страхом якогось дня забути, як запалюється газова 
плита, чи як вести автомобіль, чи як застібати крох
мальний комірець, чи як брати виделку, щоб не вико
лоти собі око. Бо винаходи ці — не їхні, живуть вони 
в кредит і змушені вдома підтримувати сувору дисци
пліну, щоб жінка і діти не поклонялися грамофонним 
платівкам і не проковтнули ключів від автомобіля. 
Крім того, в цьому горнилі жевріє й туга негри
тянського люду, добре помітна всім прибульцям, і як
що інколи вони влаштовують розважальне видовище, 
то незмінно зберігають при цьому непідкупну духова 
ну основу. Якось в одному кабаре, де більшість тан
цюючої публіки складали негри, чорні й сухі, як ікра 
в коробці, я бачив голу танцівницю, що судорожно ко
ливалась під незримим вогняним дощем. Та коли всі 
кричали, гадаючи, ніби всю її полонив ритм, я по
мітив нараз у її очах стриманість, далекість, досто
вірну відчуженість од чужоземної й американської 
публіки, яка була в захваті од неї. У цьому на неї 
схожий весь Гарлем.

Іншого разу я бачив негритянську дівчинку, що 
їхала на велосипеді. Видовище було зворушливе. За
димлені ноги, холодні зуби в умирущій троянді губ, 
кучеряве волосся. Я пильно дивився на неї, а вона на 
мене. Мій погляд мовив: «Дівчинко, чого ти їдеш на 
велосипеді? Чи вміють негритянки їздити на ньому? 
Він твій? Де ти його вкрала? Думаєш, ти зможеш
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його водити?»—і справді, вона похитнулась і впала ра
зом з велосипедом.

Я ніяк не міг примиритися з твердими комірцями, 
що натирають шию негритянським хлопчакам у не
зграбних костюмах, хлопчакам, котрі чистять плю
вальниці бездушних людей, а ті розмовляють по-ка- 
чиному.

Я не міг примиритися з тим, що людей цих ошука
но в раю, що ними попихаються євреї з крижаними 
носами й пожадливою душею, не міг примиритися з 
найсумнішим — з тим, що негри не хочуть бути негра
ми, винаходять мазі, щоб позбутися чудової кучеря
вості свого волосся, і порошки, які роблять обличчя 
сірим, і сиропи, що розтягують стан і сушать сокови
те хакі губ.

Я не міг примиритися з цим, і доказ тому — ця 
«Ода королю Гарлема»...

Ложкою він 
виймав крокодилам очі 
і бив по гузнах мавп.
Одвічний вогонь спав у кременях, 
і скарабеї, п’яні від анісу, 
забували про мохи округ.
Цей щетиною зарослий стариган 
ішов туди, де ридали негри, 
і скрипіла королівська ложка, 
і прибували танкери з протухлою водою.
Троянди тікали по лезах 
останніх сплесків вітру, 
і на купах шафрану діти, 
зчервонілі від дикої люті, 
убивали малесеньких білок.
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Слід минути мости 
і добутись до чорної червені 
так, щоб запах легень 
нам ударив у скроні 
насінням гарячих шишок.
Слід убити русявого продавця горілки, 
убити друзів яблука й піску, 
бити стиснутими п’ястуками 
малих єврейок, що тремтять і сходять

пухирцями,— 
щоб король Гарлема співав із своєю юрбою, 
щоб крокодили спали, вклавшись довгими рядами 
під азбестом місяця,
і щоб ніхто не взяв під сумнів дивної краси 
мітел, терток і мідних каструль куховарень.
Ай Гарлем! Ай Гарлем! Ай Гарлем!
Немає розпачу, що дорівнявся б твоїм

пригнобленим очам, 
твоїй тремтячій крові серед повного затемнення, 
твоїй гранатовій люті, глухонімій у пітьмі, 
твоєму великому королю, полоненому в одязі

швейцара!
У ночі була розколина і тихі саламандри з

слонокості.
Американські дівчата в утробах несли долари й

дітей,
а хлопці зомлівали, потягаючись міцно.
Це вони.
Це вони п’ють срібляне віскі біля вулканів 
і ковтають шматочки серця по заморожених

ведмежих горах.
Тієї ночі король Гарлема 
твердющою ложкою
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виймав крокодилам очі 
і бив по гузнах мавп.
Ридали безпорадні негри 
між парасоль та щирозлотих сонць, 
мулати натягали линви аж до білих торсів, 
і вітер туманив дзеркала, 
і тріскалися жили танцівниць.
Негри, негри, негри, негри.
Крові не доступитись до вашої ночі, простертої

горілиць.
Цноти нема. Кров під шкірою шаленіє, 
найживіша на лезі ножа й посеред краєвидів — 
під клішнями й дроком небесного місяця Рака.
Кров тисячам шляхів шукає попіл нарду,

притрушену борошном смерть, 
і небосхили, укляклі на спаді, отам, де рої планет 
обертаються по узбережжях з покинутими речами.
Кров обережно вдивляється краєчком ока — 
кров із дроку й пахучих підземних нектарів; 
кров окисляє безжурний пасат над слідами 
і розчиняє метелика в шибах вікна.

Це кров, що надійде, що вже надходить
по дахах і по ринвах, з усіх боків,
щоб палити пігменти білявих жінок,
щоб ридати під ліжками серед безсоння купелей,
щоб розбитися об світання тютюну і жовтих

мілин.
Пора тікати,
кинутись за поворот і замкнутись на останньому

поверсі,
бо серцевина лісу просочиться в тріщини стін
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і залишить у вашому тілі відбиток затемнень, 
вдавану тугу старих рукавиць і хімічних троянд.

*
Тут — найрозважніша тиша,
коли служники, й кухарі, і ті, що вилизують
рани мільйонерів,
шукають короля на вулицях чи в селітряних

закапелках.
Деревний вітер з півдня, похилий у чорній твані, 
плює на розбиті барки й чіпляє мережива собі

на плечі;
вітер з півдня, що носить
ікла, соняхи, букварі,
вольтові елементи з утоплими осами.

Забуття лягло трьома краплинами чорнила на
монокль,

любов — єдиним невидним обличчям на чистий
камінь.

Осердя й пелюстки на хмарах розкладали 
пустелю стебел без єдиної троянди.

*
Зусібіч: із півночі, із півдня 
височіє непохитний мур 
для крота, колючки водяної.
Негри, не шукайте його шпари, 
бо знайдете машкару безмежну, 
а шукайте дивне сонце глибу, 
схоже з громоносним ананасом.
Сонце, яке лісом пропливає 
з певністю, що не зустріне німфи; 
сонце, що винищує всі числа 
і кордонів сну не переходить.
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Сонце татуйоване по річці 
плине, ревучи серед кайманів.

Негри, негри, негри, негри.

Ніколи ще змія, ні зебра, ані мул, 
умираючи, не блідли.
Дроворуб не знає хвилі: скону 
гомінливих стовбурів, що впали.
У рослинній тіні свого короля 
ждіть, коли будяк, цикута і кропива 
рознесуть ущент останній дах.

А тоді, тоді, тоді, негри, 
ви зможете нестямно цілувати колеса велосипедів, 
ставити мікроскопи в білячих печерах 
і танцювати, прогнавши вагання; тим часом

колючі квіти
Мойсея нашого вбивають край тростин небесних.

Ай перевдягнений Гарлем!
Ай Гарлем, загрожений натовпами безголових

костюмів!
Долинає до мене твій гомін,
долинає до мене твій гомін крізь стовбури й ліфти,
крізь сльози безбарвні,
крізь сльози, якими пливуть твої зубчасті авто, 
крізь мертвих коней та злочини тихі, 
крізь великого твого зневіреного короля, 
який сягає моря бородою.

Справжня дикість і божевілля зовсім не в Ґарлемі. 
В Гарлемі є людський піт, дитячі крики, там є домаш
ні вогнища, є трава, є горе, яке можна втішити, є ра
ни, які ніжно перев’язують.
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Навпаки Уолл-стріт вражає холодом і жорстокіс
тю. З усіх кінців землі ріки золота течуть туди, і ра
зом з золотом приходить смерть. Ніде в світі не від
чувається така повна бездуховність. Групи людей по 
три, по шість чоловік, зневага до чистої науки і дия
вольська значимість цієї, теперішньої миті.

І найстрашніше те, що юрба, яка сповнює все, га
дає, що світ цей буде завжди незмінний і що обов’я
зок її — рухати цю величезну машину день і ніч, і 
завжди.

Мені судилось бути свідком останньої з криз, ко
ли пропали кілька більйонів доларів, — справжній 
тайфун мертвих грошей, що поринув у море,— і доти 
ніколи— серед самогубств, істерик і запаморочень — 
я не мав відчуття справжньої смерті, смерті безнадій
ної, смерті, що є гниттям і нічим більше, як у той 
час — видовище це страшне, та позбавлене величі. 
А я, прибувши з країни, де, кажучи словами велико
го поета Унамуно4, «земля до неба горнеться вночі», 
відчував непоборне бажання кидати бомби в цю тем
ну ущелину, де карети медичної допомоги забирають 
самогубців з руками, унизаними перстенями.

Тому я написав цей «Танець смерті». Типово афри
канська маска — смерть, по-справжньому вмерла, без 
ангелів і воскресіння. Смерть, далека від усякої ду
ховності, варварська й примітивна, як самі Сполучені 
Штати, що не боролись і не боротимуться за небо.

Маска! Гляньте, як маска пливе 
з Африки до Нью-Йорка!
Позникали перцеві дерева, 
маленькі бруньки фосфоричні.
Позникали роздерті верблюди 
й ущелини світла на лебединому дзьобі.
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Була мить пересохлих речей, 
з колосом в оці, з котом убитим, 
з іржею великих залізних мостів, 
з остаточною тишею мертвих пасік.
Були зборища здохлих звірів, 
пронизаних лезами світла; 
вічна радість бегемота з попелом на лапах, 
радість газелі з безсмертниками в горлі.
Танцювала самотою маска, 
різьблена, важенна і без пращі: 
половина — жар материків пустельних, 
половина — ртуть і летаргічне сонце.
Маска! Гляньте на маску ще раз!
Жах, пісок і кайман над Нью-Йорком!
Крейдяні яри ловили порожнє небо 
з голосами вмираючих під гуано.
Небо — прозоре й завжди незмінне, 
з пухом та гострим ірисом своїх невидимих

гір —
вирвало найтонші стебла співу 
і відійшло в запаковану зливу соків, 
крізь утому останніх парадних маршів, 
і підхопило шлейфом осколки дзеркал.
Коли плакав на даху китаєць, 
не зустрівши голої дружини, 
а директор банку манометром міряв 
жорстоке мовчання монет, 
маска входила на Уолл-стріт.
Танцеві не дивина
крематорій, від якого жовкнуть очі.
Нитка натяглась од сфінкса і до сейфа 
крізь серця усіх покинутих дітей.
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Первісний порив у парі з машинальним 
витанцьовує без туги за правдивим світлом.
Бо, якщо коло свою формулу забуде — 
голе, співатиме з кінськими табунами, 
і якщо вогонь пожере зледенілі плани — 
небо тікатиме від бунту вікон.
Танцеві тут не дивина. Так кажу я.
Масці — кружляти між колонами крові й чисел, 
поміж тайфунами золота й стогонами

безробітних: 
вони витимуть темної ночі у найчорнішу з

годин,
О дикі Сполучені Штати! О безсоромні й дикі, 
простерті на межі снігів!
Маска! Гляньте на маску ще раз!
Хвиля твані й світляк над Нью-Йорком!
Я на балконі сам боровся з місяцем.
Рої вікон ранили стегна ночі.
Ласкаві небесні корови пили з моїх очей,
1 довгими веслами бриз
бив у димчастий кришталь Бродвею.
Крапля крові шукала глибинний вогонь планет, 
щоб прикинутись мертвим зернятком яблука. 
Тремтів од жаху, як слимак без мушлі, 
вітер долин, потривожений пастухами.
Але танцюють не мертві, . 
о ні!
Мертві щільно вляглись, ковтаючи власні руки. 
То інші з маскою танцюють і гітарою, 
то інші, п’яні від грошей, байдужий люд, 
ті, що зросли на перехресті стегон і густих

вогнів,
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ті, що шукають черви дощової по краєвидах
сходів,

ті, що впиваються серед банків сльозами
померлих дівчат, 

чи ті, що пожирають по кутках кристали ранку.
Хай Папа не танцює більше!
Ані Король,
ні синьозубий мільярдер,
ні сухі танцівниці соборів,
ні будівничі, ні смарагди, ні содоміти,

ні шаленці,
лише ця маска, 
маска старої скарлатини!
Бо скоро сичатимуть кобри по хмарочосах, 
і кропива потрясе терасами й дворами, 
і біржа стане пірамідою мохів, 
і по рушницях з’являться ліани, 
і дуже швидко, дуже, дуже швидко!
Ай Уолл-стріте!
Маска! Гляньте на маску! Вона 
випльовує отруту джунглів 
у безмовну тривогу Нью-Йорка!

Н а т о в п .  Важко зрозуміти достоту, що таке 
нью-йоркський натовп. Тобто це знав Уолт Уїтмен5, що 
шукав у ньому самоти, знає це й Т. С. Еліот6, котрий 
вичавлює його, як лимон, у свою поезію, щоб видобу
ти з неї поранених ясновидців, вологі видіння й річ
кові примари. Але, коли цей натовп п’яний, можна ста
ти свідком найстрашнішого видовища, яке тільки 
можна собі уявити.

Коні-Айленд 7 — це великий ярмарок розваг, у яко
му літньої неділі беруть участь до мільйона людських
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створінь. Вони п'ють, галасують, їдять, сновигають і 
лишають у морі повно газет, а на вулицях — купи бля
шанок, недокурків, роздертих черевиків. Люди повер
таються, горлають пісні і блюють по сто чоловік вод
нораз, опершись на перила причалів, і тисячами мо
чаться в кутках на покинуті човни і на пам’ятники 
Гарібальді чи незнаному воякові.

Неможливо передати відчуття самоти, яке охоп
лює тут іспанця, надто ж коли він з півдня. Бо якщо ти 
впадеш, тебе розтопчуть, а якщо послизнешся і впа
деш у воду, на тебе кидатимуть обгортки сніданків.

Гомін цього страшного натопву сповнює нью-йорк- 
ські неділі, б’є по лункому бруку в ритмі кінського 
чвалу.

Самота поезій, що їх я написав про нью-йоркський 
натовп, перегукується з іншими віршами цього плану, 
такими, як ноктюрни Бруклінського мосту і сутінки 
Беттрі Плейс8, де моряки й жіночки, солдати й полі
цаї танцюють над виснаженим морем, у якому пасуть
ся корови-сирени і плавають бакени й дзвони.

Попереду йшла гладуха
і корені рвала, й мочила тугі барабани;
гладуха,
котра вивертає назовні конаючих спрутів.

Гладуха, ворог місяця,
бігла вулицями серед жител безлюдних
і лишала в кутках черепи щонайменших

горлиць,
і підносила чвари бенкетні останніх віків, 
і кликала демона хліба у синяву чистого неба, 
і цідила стривожене світло по круговоротах

підземних.
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Це кладовища, я знаю, самі кладовища, 
та біль куховарень, похованих під пісками, 
це фазани, небіжчики й яблука іншого часу, 
ті, що намертво горло нам стисли.

Линули гомони лісу блювоти 
з хисткими жінками та дітьми з гарячого воску, 
з шумовинням дерев та невтомними

служниками, 
що наїдки солоні складають під арфами

слини.
Синку, ради немає. Ригай! Нема ради.
Це не блювота гусарів над грудьми повії, 
не блювота кота, який жабу ковтнув необачно. 
Це дряпають мертві земляними своїми руками 
в крем’яні двері, де гниють солодощі і хмари.

Попереду йшла гладуха, 
а за нею — всі люди з садів, кораблів і

притонів.
Барабани блювоти гойдалися тихо 
між чистокровних дівчат, 
котрі у місяця шукають оборони.
Горе нам! Горе нам! Горе нам!
Цей зір, що був моїм, уже не мій, 
цей зір оголений тремтить од спирту 
й прощається з дивними кораблями 
серед анемонів порту.
Я захищаюся тим зором,
що рине з хвиль, страшних для ранку,
я, безрукий поет, -
серед натовпу, який блює,
без баского коня, що протяв би
найгустіші мохи моїх скронь.
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Та попереду йшла гладуха, 
і люди шукали аптек, 
де спиняється гіркий тропік.
Щойно стяг підняли, й прибули перші пси, 
усе місто зійшлось над перилами порту.

Надходить серпень, і спека, яка нещадно шмагає 
Нью-Йорк, жене мене в село.

Зелене озеро, ялиновий ліс. У лісі поруч, покинута 
прядка. Живу я в сільському домі. Дівчинка Мері, що 
їсть кленовий мед, і хлопчик Стентон, який грає на 
дримбі,— товаришують зі мною і терпляче читають 
мені список президентів Сполучених Штатів. Коли 
черга доходить до Лінкольна, йому по-військовому 
салютують. У Стентонового батька є четверо сліпих 
коней — він купив їх у селі Едем Міллз. У матері май
же завжди лихоманка. Я бігаю, п’ю чисту воду і сер
цем радію під цими ялинами з моїми маленькими 
друзями...

Але якогось дня Мері впала в колодязь і втопила
ся. Тут не місце говорити про глибокий біль, справж
ній розпач, який я відчув тоді. Це лишиться деревам і 
мурам, серед яких я жив. Я пригадав, як колись іншу 
втоплену, гранадську дівчинку витягали з води, заче
пивши гаком за рученята, а голова її билася об сті
ни колодязя; ці дві потопельниці стали для мене 
однією дівчинкою, що плакала, не можучи вийти з 
колодязного круга, з недвижної води, що ніколи не 
витікає.

Болять статуям очі з могильною темнотою,
та найбільше болить їм вода, що не витікає.
Не витікає.
Люди бігли по хвилерізах і ламали рибалкам

вудки.
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Швидше! Берег! Тривога! І ніжні зірки
скрекотіли.

...не витікає.
В моїм спогаді зовсім спокійна, круг, світило,

мета,
плачеш за берегами кінського ока.
...не витікає.
Але тебе не помітить ніхто в темноті
без гострезної грані прийдешнього діаманта.
...не витікає.
Люди тишу і спокій шукають на подушках, 
ти ж пульсуєш, навіки означена в крузі своєму. 
...не витікає.
Вічна на гребенях хвиль, що приймають 
самоту передбачену й коренів битву.
...не витікає.
Вже по схилах ідуть! Підведись із води!
Кожен блік світляний тобі ретязь дарує!
...не витікає.
Але колодязь до тебе простягсь рученятами

моху,
невидима русалка холодної цноти його.
... не витікає.
Не витікає, о ні! Дише недвижна вода 
разом з подихом скрипок безструнних своїх 
у гавані ран і помешкань безлюдних.
Вода, яка не витікає!

З мертвою дівчинкою я вже не міг залишатися в 
домі. Стентон сумовито їв мед, що його залишила 
сестра, а старі панни Тейлор, які жили неподалік, фо
тографували для мене осінні лісові краєвиди.
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Я зійшов до озера, і тиша його стала причиною то
го, що я ніяк не міг сісти й спочити, бо в кожній мож
ливій позі відчував романтичний штамп такого шта
бу: «Федеріко думками витав...» — але, зрештою, чу
довий рядок Гарсіласо призвів до подолання опору 
матеріалу.

Пасеться череда. І вітер віє.
І народилась ця «Подвійна поема озера Едем 

Міллз».

Мій старовинний голос 
не відав гіркоти загуслих соків; 
я пізнав його, торкаючи ногою 
ламке листя папоротей мокрих.
О давній голосе моєї правди, 
голосе кохання мого, 
голосе моїх грудей пробитих,
коли троянди бризкали у мене з язика
1 трава не жахалась недвижного кінського ока!
Ти зі мною, коли кров мою спиваєш, 
коли висмоктуєш мої дитинні соки, 
тоді, як тріскають на вітрі мої очі 
між алюмінієм і голосами п’яних.
Дайте мені в браму увійти, 
за якою Єва їсть мурашок 
І Адам сліпучу рибу плодить.
Дайте мені гномів обминути 
у лісі позіхів, щасливих скоків.
Я знаю найтаємніший ужиток 
старої заіржавленої брошки, 
знаю й жах очей, що пробудились 
на тарелі, голій і холодній.
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Але не хочу ні світу, ні сну, дивний голосе, 
лише своєї людської любові, лише свободи 
у найтемніших притулках осіннього бризу. 
Лише людської любові!
Вітер вистежив беззахисні дерева, 
і акули мчать наперегони.
О старовинний голосе, опали язиком своїм 
всі голоси бляхи та гіпсових зломів!
Я хочу плакати, стогнати хочу, 
як діти на останній лаві стогнуть, 
бо я не поет, не листок, не людина, 
тільки зранений пульс, що торкнувся

іншого боку.
Хочу плакати, своє ім’я назвавши, 
як дитина, сосна чи троянда на березі озера, 
тільки б правду сказати свою, як людина, 
що вбила в собі і підказане слово, і дотеп.
Ні, ні, звільнений голосе, хочу лише одного, 
хочу, щоб ти лизав простерті мої долоні.
У лабіринті ширм бачать мою голизну 
годинник іржавий та місяць, безжальний і

жовтий.
Так казав я.
Так казав я, коли Сатурн зупинив поїзди,
і шукали мене туман, і Смерть, і Сон.
Шукали мене
там, де ревуть корови із ніжками пажів, 
і між протилежних тяжінь моє тіло не тоне.

Минає літо, бо Сатурн зупинив поїзди, і мені тре
ба вертатися у Нью-Йорк. Дівчинка, що втонула, ма
лий Стентон (він їсть цукор) і панни Тейлор ще довго 
не йдуть мені з голови.
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Поїзд мчить по канадському кордону, і я відчуваю 
тугу за моїми маленькими друзями. Дівчинка зникає 
все далі в зелених водах колодязя, а на грудях хлоп
чика починає просвічувати, мов селітра на вогкій сті
ні, безжальна зірка американських поліцаїв.

А втім... знову божевільний ритм Нью-Йорка. Але 
цього разу він не дивує мене, я вже знаю механізм 
вулиць, розмовляю з людьми, пізнаю трохи краще со
ціальне життя і звинувачую його, бо сам я з села, і 
вірю, що людина — не найголовніша з істот.

Нью-Йорк

( К о н т о р а  і з в и н у в а ч е н н я )

Під множниками
є крапля качиної крові,
під діленим —
крапля матроської крові,
під сумами — теплої крові ріка.
Ріка, голосячи, рине 
по спальнях околиць 
і стає вітром, цементом чи сріблом 
у брехливих світаннях Нью-Йорка.
Гори існують. Я знаю.
І для мудрості окуляри.
Це я знаю. Але я прийшов не для того, 
щоб дивитись на небо. Прийшов я, 
щоб бачити кров.
Кров, що тягне машини до водоспадів, 
а душу — до зміїних язиків.
Щодня умирають в Нью-Йорку 
чотири мільйони качок, 
п’ять мільйонів свиней,
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дві тисячі голубів — до смаку умирущим,
мільйон корів,
мільйон ягнят, '
два мільйони півнів,
що злітають з розбитого, неба.
Краще ридати, гострити наваху 
чи собак убивати 
на ловах примарних, 
аніж опиратися вранці 
нескінченним обозам молока, 
нескінченним обозам крові, 
нескінченним обозам троянд — 
в’яжуть їх продавці парфумів.
Кабани і качки, 
голуби і ягнята 
під множники
кров свою ронять по краплях, 
і ревіння корів зголоднілих 
повнить болем долину, 
де Гудзон упивається маслом.
Я звинувачую всіх, 
які забули іншу половину, 
неспокутувану половину, 
всіх, що гори цементу здіймають 
там, де б’ються серця 
всіх забутих звірят, 
і куди ми впадемо усі 
на останньому святі свердел.
Я плюю вам в лице.
Та друга половина слухає мене, 
мочиться, їсть і злітає у небо, 
наче діти швейцарів, 
які носять тонкі палички 
до тих урвищ,



де іржавіють вуса комах.
Це не пекло — це вулиця.
Це не смерть — це фруктова крамниця.
Є знесилені ріки на світі 
і простори безмірні 
у лапці кота,
що розчавлений автомобілем; 
чую співи черва дощового 
у серцях багатьох дівчаток.
Іржавіння, бродіння, тремтіння землі. 
Плинеш, земле, сама 
ти крізь числа конторські.
Що робити мені? Дати лад краєвидам?
Лад коханню, яке фотокарткою стане, 
чи шматком деревини, 
чи згустком крові?
Святий Ігнатій Лойола 
забив кроленя маленьке, 
і губи його досі стогнуть 
на банях соборів.
Ні, й ще раз ні: звинувачую 
змову пустельних контор, 
що не ронять проміння агоній, 
що закреслюють плани сельви: 
я себе віддаю на поживу 
голодним коровам, 
які сповнюють ревом долини, 
де Гудзон упивається маслом.

Час іде, от я вже й на кораблі, який везе мене геть 
від смертоносного міста, до прекрасних Антілл.

Перше враження, те, що Нью-Йорк — це світ без 
коренів, залишається незмінним. Грані і ритм, форма 
і туга — всіх їх поглинає небо. Вже нема боротьби між
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вежею і хмарою, і рої вікон вже не жалять глибоку 
ніч. Летючі риби тчуть вогкі гірлянди, і небо, як ве
лика блакитна жінка пензля Пікассо, розкинувши ру
ки, біжить берегом моря.

Небо перемогло хмарочоси, але в цю мить нью- 
йоркська архітектура видається мені чимось дивовиж
ним, що хвилює, як гірський краєвид або як пустеля. 
Крайслер Білдінг9 захищається від сонця, немов ве
ликий срібний пік, а мости, кораблі, залізниці й лю
дей я бачу поневоленими і глухими,— їх поневолила 
жорстока економічна система, якій треба буде скоро 
скрутити в’язи, а глухими зробив надмір дисципліни і 
брак насущної краплі безуму.

Разом з тим я покидав Нью-Йорк з почуттям гли
бокого захоплення. Там у мене лишилось багато дру
зів, там набув я найкориснішого за все життя моє 
досвіду...

Але корабель пливе, і вже чути запахи пальм і ко
риці, запахи Америки, що має корені, Америки, що має 
бога — Іспанської Америки.

Але що це? Знов Іспанія? Знову всесвітня Ан
далузія?

Жовтина Кадіса, лише дещо густіша, троянда Се
вільї з карміновим відтінком і зелень Гранади з м’я
ким фосфоричним світінням риби.

Гавана постає серед заростей цукрової тростини і 
звуків мараки, божественних корнетів і негритянських 
барабанів. Хто зустріне мене в порту? З ’являється 
смуглява Трінідад мого дитинства — вона гуляла на
бережними Гавани.

І з’являються негри з ритмами, які я вважаю ти
повими для великого андалузького народу, негри без 
драми, що дивляться на білого й кажуть «Ми лати
няни».
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Між трьох горизонтальних ліній — лінії тростини, 
лінії терас і лінії пальм — тисяча негрів зі щоками, 
забарвленими в оранжевий колір, ніби в них темпера
тура п’ятдесят градусів, танцюють під цю пісню, яку 
я склав,— вона долинає, як вітерець з острова:

Щойно зійде місяць повен, 
рушу в Сантьяго-де-Куба, 
вирушу в Сантьяго.
Чорноводим ешелоном 
вирушу в Сантьяго.
Заспівають пальми хором, 
вирушу в Сантьяго.
Бути птахом пальма схоче, 
вирушу в Сантьяго, 
а медузами — банани, 
вирушу в Сантьяго.
Із Фонсекою білявим 
вирушу в Сантьяго.
Із трояндою Ромео 
вирушу в Сантьяго.
Море срібла і паперу, 
вирушу в Сантьяго.
Кубо, ритм гарячих зерен!
Вирушу в Сантьяго.
Стан палючий, крапля рому!
Вирушу в Сантьяго.
Арфи стовбурів, каймани, 
вирушу в Сантьяго.
Я ж  казав, що рушу скоро 
чорноводим ешелоном, 
вирушу в Сантьяго,
Алкоголь і бриз в колесах, 
вирушу в Сантьяго.
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Мій корал у пітьмі ночі, 
вирушу в Сантьяго.
Море, зникле між пісками, 
вирушу в Сантьяго.
Білий жар і мертвий овоч, 
вирушу в Сантьяго. 
Комишів бичачий холод! 
Кубо! Глина і ридання! 
Вирушу в Сантьяго.

1931 р.



З ВИСТУПІВ, БЕСІД, ЗАМІТОК, ЛИСТІВ

Видатні таланти, вольові чи безвільні, ніколи не 
зважають на правила, тому що правила в мистецтві 
годяться лише для певного типу темпераментів. А ко
ли з’являються душі героїчні, пристрасні, охоплені 
солодким безумом, вони не зважають на правила і 
йдуть вперед, на поклик свого серця. І приходить Ваг- 
нер 1, жаданий і ненависний, і Равель2, такий техніч
ний і незвичайний, майстер гри на неіснуючих інстру
ментах, і Дебюссі з його дивною пронизливою тугою.

Закони вкрай необхідні при навчанні, але, коли 
композитора полонять глибокі, драматичні моменти 
життя, у стражданні своєму він топче всі правила й 
досягає сили й виразності в творі, який, на думку пу
ристів, має безліч вад... Існують тисячі тисяч людських 
пристрастей з безліччю відтінків, і тисячі тисяч людей 
бачать світ кожен по-своєму; якщо ж якась установа, 
якась академія видає припис, де вказано, що треба, 
а що не треба робити,— великі таланти, повні радості 
чи муки, побожні чи блюзнірські, з жахом відкидають 
його, мов орел, якому хочуть підрізати крила... і в цьо
му є залізна логіка.

(«Правила в музиці», 1917 р.)
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Я ненавиджу орган, ліру і флейту. Люблю людсь
кий голос. Одинокий людський голос, бідний од любові 
і далекий від убивчих краєвидів. Голос повинен відій
т и від гармонії речей та від концерту природи, щоб 
текти своєю самотньою нотою. Поезія — це особливий 
світ. Треба зачинити двері, крізь які вона йде до гру
бих вух і розв’язних язиків. Треба замкнутися з нею. 
А тоді хай бринить божественний, бідний голос, ми ж  
засиплемо фонтан. Фонтанів не треба.

Коли я кажу «голос», то маю на увазі вірш. Вірш 
не одягнений — як мармур, котрий ще не став ста* 
туєю.

(Лист до Хорхе Гільєна3, 1926 р.)

*

Поет завжди наділений якимсь запасом ентузіазму, 
що його він передає іншим. Ентузіазм — це світанок, 
що не кінчається ніколи: в його промінні сходять 
вруна, міняться баранці білої піни над тихими водами, 
що нестримно прагнуть злитися з останнім своїм при- 
ділом — морською водою. Ентузіазм — це палка віра, 
до червоного розжарена сподіванням на кращий 
день.

(«Банкет «Гальо», 1928 р.)

*

Істина — це щось живе, а нас хочуть набити тир
сою й мерцями. Дурниця, якщо вона жива,— теж істи
на; теорема, якщо вона мертва, — брехня. Впустіть 
свіжого повітря! Тебе не лякає ідея моря, і  якому всі
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рибини, самі того не усвідомлюючи, лишаються при
в’язані ланцюжком до однієї точки? Я не заперечую 
догм. Але не хочу бачити точки, до якої веде «ця 
догма».

(Лист до Себастьяна Г аш а4, 1928 р.)

*

Художник Клод М оне5 казав: «Я малюю так, як 
співають птахи». Такий був принцип живописців кін
ця XIX століття. Світло та його ефекти, заполонивши 
всі картини, розчинили красу форм. Не стало ні маси, 
ні чистого відчуття контурів. Магічне світло, падаючи 
на всі предмети, руйнувало їх. Царство імпресіонізму. 
Каноном стає перебіжна ріка, а не тривкий мармур. 
Природу вперто імітують у гамі її барв. Живопис 
агонізує. Потім починається реакція, а з нею і рятів
на зміна самого сприйняття живопису. Останні імпре
сіоністи спинились на краю безодні й почали насліду
вати великих майстрів, класиків. Виникла необхідність 
повернутись до об’єму, до форми, до самої основи жи
вопису.

Із Сезанна6 починається конструктивний порив до 
оновлення малярства; пошуки йшли, з одного боку, в 
напрямку виразності, обраному Озанфаном7 і Жан- 
нере8, до «пуризму», а з іншого боку — в напрямку 
науковому, конструктивістському. У 1909 році в одно
му з салонів експонується перше кубістське полотно, і 
поява його позначає рубіж між старим і новим живо
писом, започатковує боротьбу між ними. Пабло Пі- 
кассо та Хуан Гріс9 здійснили докорінну революцію в 
малярстві. Кубісти проявили строгість у своїй твор
чості, їхнім ідеалом стала чиста матерія, форма і чис
тий колір. Живопис звільнився, піднявшись до рівня 
самодостатніх мистецтв.
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Пікассо і Брак 10 — вожді покоління художників 
періоду війни і натхненники кубістської техніки; у най
вищому, остаточному її вигляді цю техніку втілив 
Хуан Гріс; від нього починається розвиток багатьох 
конструктивних методів сучасного живопису.

(«Начерк сучасного живопису», 1928 р.) 

*

Якщо коли-небудь я (з божою поміччю) заживу 
слави, то половина цієї слави по праву належатиме 
Гранаді, яка породила і сформувала мене — поета від 
народження, поета невиправного.

Сьогодні більше, ніж будь-коли, мені потрібні ти
ша і духовна густина гранадського повітря, щоб ви
тримати смертельний двобій, який я веду із своїм сер
цем та з поезією.

Із своїм серцем — щоб звільнити його від нестер
пної, руйнівної пристрасті та від оманливої тіні сві
ту, що сіє в нього безплідну мудрість; з поезією — 
щоб творити, долаючи її дівочий опір, вірш пробудже
ний і правдивий, де краса і жах, невимовне і відво
ротне жили б, переплетені у вихорі огненної радості.

(«Маріана Пінеда», 1929 р.)

* *

Якби не негритянське мистецтво, у Сполучених 
Штатах не лишилося б нічого, крім механіки й авто
матизму,

Мій головний клопіт це новий, передовий за фор
мою театр. У Нью-Йорку якнайкраще чути пульс
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нового театрального мистецтва. Найкращі актори, що 
їх я там бачив, теж були негри. Це неперевершені міми. 
Негритянське ревю витісняє ревю біле. Біле мистецт
во стає мистецтвом для меншості. Публіка хоче негри
тянського театру, марить ним.

Упередження проти негрів у театрі — чисто соціа
льне. Момент мистецький тут відсутній. Коли співає 
негр, у залі панує «чорна тиша», тиша особлива, без
донна й величезна. Коли білий актор хоче приверну
ти до себе увагу, він підробляється під негра. Голос
ний регіт американця — оглушливий, нестримний, май
же іберійський — може викликати лише чорний актор...

Мабуть, те, що сам я з Гранади, змушує мене з 
симпатією ставитись до всіх упосліджених — до циган, 
негрів, євреїв... до маврів, від яких є щось у кожному 
з нас. Гранада віє таємницею, чимсь неймовірним, тим, 
чого ніби й нема, але що відчутне скрізь. Що не існує, 
але впливає. Або впливає саме своєю відсутністю — 
згубивши плоть, зберігає аромат. Цю таємничу силу 
загнано в куток, і вона прагне врости в усе, що її за
грозливо оточує, щоб допомогти йому розпастися.

Гранада — переслідуване місто, та замість опору 
вона обертається в пірует і розчиняється в танці з 
таємною надією, що ворожа сила теж стане танцем і 
утратить свою міць. Чаклунка зачаровує ката і по
збавляє його сили. Це душа мавританського танцю 
самбра смутить цигана. А циганство — маска Андалу
зії, т^бу, що запечатало глибини і не дає їм скам’яні
ти від дотику навколишнього ворожого світу. У цига
ні ж — якнайменше циганства.

«Циганський романсеро» циганський лише на по
чатку, якоюсь своєю гранню. За суттю своєю це ан- 
далузький вираз усього андалузького, принаймні таким 
я його бачу. Це андалузька пісня, в якій цигани — ли
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ше приспів. Я збираю все, що є поетичного в Андалу
зії, і наклеюю яскраву етикетку. Романси, здавало
ся б, про різних героїв насправді мають лише одну 
дійову особу — це Гранада.

(«Портрет Федеріко Гарсіа Лорки»,
1931 р.)

*

Без сумніву, багато які андалузькі пісні своїм ни
нішнім виглядом завдячують гітарі — адж е вони щіль
но пов’язані з її тональною природою; про це свідчить 
і те, що пісні, співані без гітари, такі, як мартінете і 
хеліана, набувають зовсім іншої мелодійної форми, ні
би дістають якусь свободу — безпосередніший, при- 
родніший імпульс.

Гітара в канте хондо має лише позначати ритм і 
«йти» за кантаором; вона — фон для голосу і повин
на бути повністю підпорядкована співакові.

Оскільки ж гітарист своїм умінням нерідко не по
ступається співакові, з’явилась фальсета. Це — струн
ний супровід, інколи надзвичайної сили, але часто- 
густо фальшивий, нездарний і повний недоречних іта- 
лізмів; саме такий він у «віртуозів», що супроводять 
виконавців фанданго на отих жалюгідних виставах, 
званих «опера фламенка».

Фальсета також має свою традицію, і деякі гіта
ристи, наприклад, славетений Ніньйо де Уельва, йдучи 
за голосом свого природного чуття, не нехтують чис
тотою лінії й, попри всю свою віртуозність, ніколи не 
виставляють себе віртуозами.

Я згадав про голос природного чуття тому, що 
перше, що необхідне для співу,— це здатність пере
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творювати й очищувати мелодію та ритм, притаманна 
андалузцям, зокрема циганам. Потрібне також умін
ня відрізняти й вилучати все пізніше, набуте — з тим, 
щоб дати вихід найголовнішому; потрібний магічний 
дар вислову, здатний співвіднести сигірійю з правіч
ними інтонаціями. Гітара коментує, але також і тво
рить, і це — одна з найбільших небезпек, які чигають 
на канте хондо. Відомі випадки, коли гітарист, не
стримно бажаючи відзначитись, у фіналі псує всяке 
враження.

Не підлягає сумніву одне: гітара вибудувала канте 
хондо. Вона обробила й поглибила темну, найдавнішу 
стихію єврейського чи арабського походження — ста
родавню, тому й неясну. Гітара «озахіднила» канте 
хондо, надала йому непорівнянної, чітко окресленої 
краси андалузької драми, зміст якої — двобій Заходу 
й Сходу, що перетворив Андалузію на острів культури.

(«Архітектура канте хондо», 1931 р.)

*

Ну що я скажу про поезію? Що я скажу про небо, 
про хмари? Дивитись, дивитись, дивитись на них — 
і нічого більше. Поет не може нічого сказати про пое
зію. Це справа критиків та професорів. Чим є пое
зія — не знаємо ні ти, ні я, не знає ні один поет.

Ось воно — поглянь. Я тримаю в руках вогонь. 
Я його розумію і безпомилково працюю з ним, але 
сказати щось про вогонь, не припускаючись літератур
щини, не можу. Я знаю всі поетики і міг би говорити 
про них, якби не змінював своєї думки кожні п’ять 
хвилин. Не знаю. Може, колись мені сподобається по
гана поезія, як, приміром, сьогодні всім нам подобає
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ться погана музика. Уночі я спалю Парфенон, щоб 
уранці знову зводити його від самого початку і ніколи 
не завершити.

Деколи мені траплялося говорити про поезію, про
те єдине, чого я не можу,— це говорити про власні 
вірші. І не тому, що не усвідомлюю того, що роблю. 
Навпаки, якщо правда, що я поет із ласки бога чи 
диявола, то правда й те, що я поет із ласки праці, 
техніки і досконалого розуміння того, чим є вірш.

(Запис з поетового голосу* 1932 р.)

*

Вірші Валері? Академічні, геометричні, бездоган
ні... У Валері є уява, дивовижна уява. Але натхнення 
нема. Це дуже важко — поєднати два справжні чу
д а — зовнішнє і глибинне — в єдине чудо... Безсмерт
ний зразок такого тріумфу — дон Луїс де Гонгора.

(«Бесіда з Федеріко Гарсіа Лоркою»,
1933 р.)

*

Моє мистецтво не загальноприступне, я ніколи йо
го таким не вважав. «Циганський романсеро» теж, 
хоч певні теми його популярні. Загальноприступні ли
ше деякі мої вірші, але таких менше. Так, романс 
«Невірна дружина» належить до них, тому що в його 
основу покладені глибинні риси народу, і він може 
дійти до кожного читача, схвилювати кожного слуха
ча. Але про більшість моїх творів цього сказати не 
можна, хоч тематика й свідчила б про супротивне:
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справа в тому, що мистецтво моє — не скажу аристокра
тичне, але очищене, з баченням і технікою, які супе
речать безпосередній популярності.

(«Вчора прибув Гарсіа Лорка», 1933 р.)

*

Передусім я іспанець, але й палкий шанувальник 
всього специфічного, характерного, що мають наші 
регіони. Хоч які глибокі, які помітні відмінності між 
Андалузією і Галісією, все ж існує підземний потік 
підсвідомості, духовна вісь, що єднає ці області: дуен
де, що про нього мовилось у моїй лекції, проявляється 
у жесті, в голосі, в русі і передусім у почутті, про 
суть і ознаки якого можна довго говорити. Карта Іс
панії— це шкура бика, правда ж? А мені не раз спа
дало на думку, ніби колись давно ця шкура була скла
дена вдвоє і астурійці, галісійці, андалузці та леван- 
тійці жили у веселій мішанині, один на другому, аж 
доки шкуру не було розгорнуто, і андалузцям припало 
ласкаве сонце, прихильне до олив і лоз, а галісійцям — 
нескінченний благодійний дощ, який усіює луки зеле
ним склом і вдягає камені оксамитним мохом.

(«Коротка бесіда з Гарсіа Лоркою», 1933 р).

*

Росія та Іспанія мають величезні поклади фольк
лору, рівні за багатством і можливостями,— інші на
роди світу не можуть з нами в цьому змагатися. На 
жаль, в Іспанії, звертаючись до пісень, лише псували
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і нищили їх, як це було з численними творцями сар- 
суели, котрі, незважаючи на це, зажили пошани й 
популярності.

(«Гарсіа Лорка знайомить з трьома 
народними піснями», 1933 р.)

*

За півтора року праці, тобто за весь час іс
нування театру «Ля Баррака», ми поставили вісім ін
термедій Сервантеса, кілька п’єс Лопе де Руеда и, 
«Овечу криницю» Лопе де Вега, «Життя — це сон» 
Кальдерона — без купюр і точно за авторськими вка
зівками, «Севільського пустуна» Тірсо 12 та деякі ін
ші. Цікаво, що навіть у найвідсталіших кутках Іспа
нії наші вистави— достовірну копію, найточнішу, най- 
сумліннішу інтерпретацію іспанського класичного теа- 
тру — селяни дивилися з такою пильною увагою, з 
таким глибоким задоволенням, що готові були побити 
всякого за найменший шум, аби не пропустити й сло
ва. Тільки одна категорія публіки лишається до нас 
байдужа — це середні класи, егоїстична і обмежена 
буржуазія. Наші глядачі, справжні ентузіасти теат
рального мистецтва — це два полюси: освічені універ
ситетські кола чи люди від природи інтелектуального, 
художнього складу, і народ, найбідніший і найпрості
ший народ, первісний і споконвічний, чудовий грунт 
для всіх вибухів страждання і вишуканої гри.

(«Театр для народу», 1934 р.)
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У своїх догматичних поривах XIX вік дійшов до 
того, що став перекроювати шедеври класики, аби да
ти можливість блиснути акторові. Сучасний поет, більш 
вільний і більш уважний до традиції, нічого від себе 
не додає і дозволяє бити цьому предивному джерелу 
в усій його давній красі. Давній? Ні. Цього разу — 
вічній.

(«Про постановку «Дами-дурки» Лопе де 
Вега в Буенос-Айресі». 1934 р.)

*

Коли мені кажуть про занепад театру, я думаю 
про тих молодих драматургів, які з вини теперішньої 
організації театру прощаються зі світом своєї мрії і, 
втомившися боротьбою, беруться за інше; коли мені 
кажуть про занепад театру, я думаю про мільйони 
людей, які по селах та міських околицях чекають мож
ливості свіжими, повними захвату очима побачити со
лов’їну ідилію «Ромео і Джульєтти», обважніле од 
вина черево Фальстафа 13 або розпач нашого Сехіз- 
мундо 14 в його двобої з небом. Я не вірю в занепад 
театру так само, як не вірю в занепад живопису або 
музики.

Коли М енгс15 вибляклими од жаху фарбами й 
трухлявими від лестощів пензлями пише двір Карла 
IV, приходить Гойя в черевиках, обліплених болотом, 
і сміливо, одверто малює дурне обличчя герцогині 
де Медінаселі або блазенське лице принца Фер- 
нандо, що їх інший зобразив би Діаною й Аполлоном. 
Коли імпресіоністи роблять світлову кашу з краєви
дів, Сезанн проводить чіткі кордони й малює вічні яб
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лука, що їх ніколи не підточить холодний черв’як. Ко
ли музика Моцарта 16 стає надто ангельською, на про
тивагу їй з’являється пісня Бетховена 17, надто людсь
ка. Коли боги Вагнера стають заважкі як на музич
ний вираз, приходить Дебюссі з його епопеєю лілії 
над водою. Коли винахідливі послідовники Кальдеро- 
на де ля Барка, римодряпи XVIII століття, починають 
плодити несусвітні нісенітниці та мовні покручі, з ’яв
ляється чудова камерна флейта Моратіна18, а коли 
Франція надто щільно замикається в своїх оббитих 
шовком салонах, гряде шалена злива на ім’я Віктор 
Гю го19 — вона трощить меблі на вигнутих ніжках і 
щедро плодить водорості по вмирущих дзеркалах 
консолей.

Занепаду нема, бо занепад — це початок агонії, це 
передвістя смерті; є природне стиснення і розширення 
серця театру, зміна художніх світів і методів; сама 
суть театру лишається незмінна в очікуванні нових 
рук, достойніших виконавців. Змінюються форми, не 
міняється основа, але... В сьогоднішньому театрі, пов
ному акторів, авторів і критиків, існує, якщо можна 
так висловитись, серйозна криза авторитету. Театр 
утратив свій авторитет, і, якщо так триватиме й далі, 
якщо ми дозволимо, щоб так тривало й далі, нові 
покоління загублять віру в театр, загублять дорого
цінні джерела творчості.

Театр утратив авторитет тому, що день по дню в 
ньому росте невідповідність між мистецьким і комер
ційним началами. Театр потребує грошей, і тому він не
минуче лишатиметься джерелом прибутку — але тіль
ки наполовину, не більше. Інша половина — це чисто
та, краса, любов і жертовність заради вищих цілей 
творчості та культури.

Я кажу не про навчальний і не про експерименталь
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ний театр, бо останні не можуть не бути збитковими; 
йдеться тут про театр звичайний, буденний, театр ка
совий, який мусить відповідати елементарним вимо
гам мистецької порядності, мусить завжди бути на, 
висоті своїх естетичних і виховних завдань.

Публіка не винна — глядача можна привабити, 
одурити, виховати; можна й продати йому не лише 
кота в мішку, але й золотого кота. Однак не треба 
забувати, що театр повинен стояти вище, а не нижче 
від глядача, як це, на жаль, нерідко буває; треба па
м’ятати, що актор — це благородний митець, який пра
цює за своїм покликанням, його не можна губити не
скінченними повтореннями, що вбивають його енту
зіазм у чисто комерційному дусі і перетворюють його 
на простого ремісника. Треба також пам’ятати, що 
театр — це передусім мистецтво, велике мистецтво, яке 
народилося разом з людиною — людина береже його 
в найсвятішому схові своєї душі і вдається до нього, 
коли шляхом артистичної гри хоче висловити все най
глибше, найістотніше, що є в ї ї  історії, її єстві. Навіть 
церковна відправа — це свого роду приступне усім 
театральне дійство.

Від убогого театру водевіля і до театру натхненної 
трагедії треба раз у раз повторювати слово «мисте
цтво». І дуже сумно, що слово це з сарказмом вимов
ляють по театральних фойє. «Так, але ж це мистецт
во-— публіка на це не піде»—-ось що ми чуємо що
дня. Я ж кажу: «Піде! Публіка з трепетом іде на 
складні вистави, на вистави, що змушують замисли
тись, на вистави, що вчать»-

Саме тому мене так тішить успіх таких речей, як 
«Мірандоліна»20, «Дама-дурка», успіх Лоли Мембрі- 
вес21— це сприяє піднесенню ролі театру і надихає 
акторів, котрі відчувають, хто вони — митці, діячі
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мистецтва, якому присвятили усі свої сили. Театр му
сить повернути собі свої давні права, повернути ту по
вагу і відданість, якої він заслуговує.

(«Ушанування Лоли Мембрівес», 1934 р.)

Я звернувся до театру, тому що відчуваю потребу 
драматичної форми вислову. Але через це я не кидаю 
роботи над власне поезією, хоч у драмі її може бути 
не менше, ніж у вірші. Справа в тому, що зараз я 
просто не наважуюсь випускати книжки поезій. Мене 
огортає велика лінь і нехіть відбирати для публікації 
вірші, що їх я пишу. Нині Гранадський університет 
випускає нову мою книжку поезій під назвою «Тама- 
ритянський диван». Очевидно, ще цього місяця відбу
деться прем’єра моєї трагедії «Иєрма». Репетиції вже 
наближаються до кінця. Необхідні численні й ретельні 
репетиції, щоб знайти необхідний ритм вистави. Для 
мене це найважливіше. Актор не сміє ні на мить за
триматися за дверима. Таке порушення природного 
ритму дає згубні наслідки. Це так само, якби, вико
нуючи симфонію, хтось вступив із своєю партією не 
в такт. Одна з найважчих справ у театрі — це ви
тримати всю п’єсу в задуманому ритмі.

Звичайно, ми живемо в тривожний час, але не на
стільки, щоб вважати, ніби за цим мороком не буде 
ясного світанку. Відчувається, що весь світ напружив
ся, щоб розв’язати тугий вузол. Звідси й хвиля со
ціальності, що захлеснула все. Мистецтво в таких 
умовах стає в кращому разі чимсь другорядним, тим 
більше, що мало хто на нього зважає. Подивіться, що 
сталося з живописом у Франції. Під кінець війни
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у Парижі зібралась не одна плеяда чудових художників 
з усіх країн. Подібної епохи в малярстві ще не було. 
Дорівнятися їй не. може навіть італійське Відроджент 
ня. Серед цих художників вирізнилась іспанська шко
ла на чолі з Пікассо. Картини розкуповувались, 
художники мали високий престиж. І раптом усе пропа
ло. Славетні митці повертаються до себе на батьківщи
ну, інші вмирають з голоду. Дехто наклав на себе руки... 
Що ж до обдаровання... Це залежить від особи, яка 
відчуває це обдаровання. Для того, щоб осмислити і пе
рейнятися найблагороднішими ідеалами людства, на
ші дні — це велика епоха. Для того, щоб писати тво
ри з тих, які нині модно називати чистими, далекими 
від злоби дня... Тип оранжерейного митця нині гине за 
браком тепла та уваги. Йому потрібне тепло, потріб
ний інкубатор заохочення...

Що не кажіть, а театр не занепадає. Занепадає 
безглузда його організація. Не можна терпіти, щоб 
який-небудь сеньор, лише тбму, що в кишені в нього 
кілька мільйонів, ставав цензором і вершителем долі 
театру. Це тиранія, і, як всяка тиранія, вона веде ли
ше до катастрофи...

Це найважче в сучасному становищі. «Я знаю ма
ло, ледве знаю щось»— пригадав я рядок з Пабло 
Неруди 22— але в цьому світі я є і завжди буду на бо
ці бідняків. Я завжди буду на боці тих, у кого нема 
нічого, навіть безтурботної бідності. Ми — я кажу про 
інтелігенцію, виховану в середовищі забезпеченого се
реднього класу, — ми покликані принести жертву. 
Тож зважимося на неї. У світі борються вже не люд
ські, а дійсно вулканічні сили. Передо мною на шалях 
терезів наслідок цієї боротьби: ось твої страждання 
і твої жертви, а ось справедливість для всіх, хоча й 
з труднощами переходу до вже зримого, хоч і неясно
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го майбуття,— і я з усією силою опускаю свій кулак на 
другу шалю терезів.

Свій власний шлях у театрі я бачу ясно. Хотіло
ся б завершити трилогію: «Криваве весілля», «Иєрма» 
і «Трагедія дочок Л ота»23. Лишилося написати цю, 
останню. Потім я хочу звернутися до п’єс зовсім іншо
го типу, наприклад, це може бути звичайна сучасна 
комедія, яка перенесла б у нинішній театр теми і про
блеми, що їх люди, як правило, бояться торкатись. 
Найважче тут те, що люди, які йдуть у театр, не хо
чуть, щоб їх змушували замислюватись над якоюсь 
моральною проблемою. У театр вони йдуть ніби знехо
тя. Приходять вони пізно, виходять ще до закінчення 
вистави — заходять і виходять, забувши про всяку по
вагу. Театр мусить здобувати собі авторитет, тому що 
він його втратив. Драматурги, заграючи з публікою, 
дійшли до того, що дозволили їй сісти собі на голову. 
Ні, втраченого авторитету не здобудеш, підносячи гід
ність акторів по гримувальнях. Тепер авторитет цей 
мають лише декілька старих акторів. Треба раз і на
завжди покінчити із старою піснею, ніби театр — це 
не література і таке інше. Театр — це справжня лі
тература. Твердити протилежне — це те саме, що за
певняти, ніби «Донья Франсіскіта» — не музика. Май
бутнє театру для мене пов’язане з верхніми ярусами, з 
гальоркою. Щойно глядачі гальорки зійдуть у пар
тер — усі труднощі будуть розв’язані. Балачки про 
занепад театру здаються мені дурницею. Ті, що на 
гальорці, не бачили ні «Отелло», ні «Гамлета», зов
сім нічого — це бідняки. А мільйони людей взагалі не 
бачили театру. Зате як вони вміють дивитись! В Алі- 
канте я сам був свідком того, як усе село завмерло на 
виставі «Життя—це сон» Кальдерона — цій вершині 
іспанського католицького театру. Не кажіть, ніби вони
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не відчувають. Щоб зрозуміти цю п’єсу, потрібні всі 
премудрощі теології. Але відчути її в театрі можуть 
і горда дама і служниця. Мольєр 24 знав, що робив, 
коли читав свої п’єси куховарці. Звичайно, є й люди, 
для театру безнадійно втрачені. Але це ті, що «мають 
очі і не бачать, мають вуха і не чують».

(«Митець в умовах  нашого часу», 1934 р.) 

*

Іспаномовна Америка незмінно посилає нам своїх 
поетів — різних за темпераментом, технікою і здіб
ностями. Чудові поети тропіків, гір, плато; різнома
нітність ритмів і тонів—-все це робить іспанську мо
ву надзвичайно багатою. Мову, до якої вже звикли і 
п’яна змія, і прекрасний ошатний пінгвін. Але не всі 
ці поети співають на американський лад. Деякі вида
ються іспанськими, у інших відчутні чужоземні інто
нації, передусім французькі. Але у великих поетів цьо
го нема. У великих поетів сяє вільне, романтичне, жор
стоке, безкордонне, таємниче світло Америки. Скелі, 
готові завалитись, поеми, завислі над безоднями на 
павутинці, усмішка, в якій є щось від ягуара, велика 
волохата рука, що граціозно грається мережаною хус
тиною. Ці поети, так міцно пов’язані з джерелами на
ших класиків, задають тон великої іспанської мови 
американців; їхня поезія не боїться ламати форми, не 
боїться глузувань і може розридатися посеред вулиці.

Поруч із дивним голосом незабутнього вчителя 
Рубена Д ар іо25, з екстравагантним, чудовим, чарівно 
недоладним і фосфоричним голосом Еррери-і-Рейсі- 
га 26 та стогоном уругвайця — ніякого не француза — 
графа Лотреамона, чий спів сповнює жахом ранок
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підлітка, поезія Пабло Неруди підноситься на нечува- 
ні в Америці вершини пристрасті, ніжності й щирості.

Він стоїть перед лицем світу, охоплений щирим по
дивом, і йому бракує двох якостей, що їх експлуату
вало стільки нездарних поетів — ненависті та іронії. 
Коли він хоче карати й заносить меч, між пальцями 
в нього з’являється зранений голуб.

Я раджу вам уважно прислухатись до цього вели
кого поета і спробувати кожен по-своєму пройнятися 
його поезією. Як і спорт, поезія вимагає тривалої під
готовки, але справжня поезія має якийсь аромат, 
якийсь трепет у голосі, приступний усім. І дай боже, 
щоб це послужило вам грунтом для того зерна боже
вілля, яке ми носимо в собі, яке багато хто вбиває, 
щоб припасувати проклятий монокль книжного педан
тизму, і без якого не варто жити.

(«Представлення Пабло Неруди», 1935 р.) 

*

Вимогливість і боротьба — в поєднанні зі строгою 
любов’ю — загартовують душу художника, легко здо
буті лестощі шкодять їй. Нині наші театри повні 
оманливих сирен у вікнах із тепличних троянд, і пуб
ліка захоплено плескає, дивлячись на бутафорні сер
ця й слухаючи діалоги, мовлені крізь зуби; але дра
матичний поет, якщо він хоче лишитися в людській 
пам’яті, не мусить забувати про поля троянд, зволо
жених ранковою росою, де страждають селяни, не сміє 
він забувати й про голуба, пораненого таємничим, 
стрільцем...
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Театр —де одне з найдійовіших, найефективніших 
знарядь будівництва країни, це барометр, який пока
зує її піднесення чи занепад. Театр чутливий, добре 
зорієнтований в усіх своїх жанрах — від трагедії до 
водевіля — може за кілька років змінити світосприй
мання народу, а театр-каліка з копитами замість крил 
здатен хіба що розбестити і приспати цілу націю.

Театр — це школа плачу і сміху, це трибуна, з якої 
людям вільно виступати проти фальшивої чи застарі
лої моралі, на живих прикладах пояснювати вічні за 
кони людського серця і людського почуття.

Народ, що не підтримує свого театру, або вмер, 
або вмирає. З іншого боку, театр, який крізь сміх і 
сльози не вловлює соціального пульсу, пульсу історії, 
не відбиває трагедії народу, не забарвлений природ
ними його кольорами та національним духом, не має 
права називатися театром.

Щодня я чую розмови про занепад театру; гадаю, 
що корінь зла — не на поверхні, а в прихованій суті 
явища; винні тут не п’єси, а сама організація теат
ральної справи. Доки актори й драматурги будуть за
лежати від чисто комерційних організацій, не охоп
лених жодним державним чи літературним контролем, 
організацій, що не мають належних критеріїв і не 
дають ніяких гарантій, доти вони самі і весь театр 
опускатимуться все нижче, без надії на порятунок.

(«Бесіда про театр», 1935 р.)

*

Без сумніву, драматичне начало в мені сильніше, 
аніж ліричне. Мене більше цікавлять люди, що жи
вуть серед краєвидів, ніж сам краєвид. Я можу чверть
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години милуватись горами, але потім біжу поговорити 
з пастухом чи лісорубом цих гір. Потім, пишучи, зга
дую ці розмови, і зринає справжня народна мова. 
У мене в пам’яті цілий архів дитячих спогадів про роз
мови з людьми. Це поетична пам’ять, і від неї я не 
відступлюсь. Все інше — теорії, естетичні школи — 
мене не цікавить. Мені байдуже — архаїчний я чи мо
дерний, аби тільки лишатись собою. Я добре знаю, як 
робиться напівінтелектуальний театр, але яке це має 
значення? В наш час поет мусить відкрити собі вени 
задля інших. Тому я, крім згаданих вище причин, при
святив себе театру, який дає можливість прямого кон
такту з масами.

(«Наша галерея — Федеріко Гарсіа Лорка»,
1935 р.)

*

Проблема новизни в театрі великою мірою пов’яза
на з пластикою. Успіх наполовину залежить від рит
му, кольору, декорацій... Гадаю, що насправді нема 
старого чи нового театру, є тільки добрий і поганий 
театр. Справді новим є театр пропаганди — новий 
він за своїм змістом. Новизни надає форма, нова фор
ма, і режисер мусить шукати її, якщо він здатний її 
виразити. Враження новизни в театрі може створити 
навіть стара п’єса — якщо вона добре поставлена. 
«Дон Хуан Теноріо»27 — це найновіше, що мені зараз 
спадає на думку; над ним я працював би, якби мені 
це доручили. Театр іде від романтизму до натураліз
му та модернізму (до малого експериментального теа
тру), але врешті-решт неминуче приходить до театру 
поетичного, театру масового, театру театрального, теа
тру живого... Будь-який театр може лишитись собою
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при умові, що він іде в ногу зі своїм часом, пройнятий 
тривогами, болями, боротьбою і суперечностями своєї 
епохи... Театр мусить увібрати в себе всю драму су
часного життя. Театр учорашній, який живиться ли
ше фантазією,— це не театр. Театр мусить надихати, 
як це робив театр класичний, уловлюючи пульс усієї 
епохи. Я не бачу обличчя сьогоднішнього іспанського 
театру. Можна нарахувати лише чотири-п’ять справ
жніх драматургів. А далі — юрби епігонів, природно, 
нездарних. Сьогодні відчутна криза драматургів, а не 
публіки. їм не вдається зацікавити глядача, ні, не 
вдається....

Театр, який витримав випробування часом, — це 
поетичний театр. Поети завжди володіли театром. І що 
більший був поет, то кращий був театр. Звичайно ж, 
я кажу тут не про ліричного, а про драматичного пое
та. Іспанська поезія в цьому плані завжди була див
ним явищем. Люди у нас звикли до віршованої пое
тичної драми. Навіть якщо драматург не поет, а вер
сифікатор, наша публіка все ж поважає його. Вона 
поважає поезію на сцені. Але ж вірші в театрі — це 
ще не обов’язково поезія. Дон Карлос Арнічес 28 — 
більший поет, аніж майже всі ті, що нині пишуть 
віршовані п’єси. Без поетичної атмосфери, без вина
хідливості театру нема... А в Карлоса Арнічеса навіть 
у найменшому скетчі видно уяву... Тривалого успіху 
може зажити тільки твір справжнього поета, а тисячі 
п’єс, писаних добротними віршами, тліють по своїх 
могилах.
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Всі мої дні несхожі один на другий. Працюю чима
ло, над багатьма речами одночасно. Пишу довго. Три, 
чотири роки обмірковую п’єсу, потім пишу її днів за 
п’ятнадцять. Я не з тих авторів, що можуть врятува
ти трупу, хоч бували і в мене успіхи. П’ять років пи
сав я «Криваве весілля», три роки — «Йєрму». Сю
жети цих двох п’єс взято з життя. Персонажі теж 
реальні... спочатку робляться спостереження, заміт
ки — з життя, іноді з газет... потім обмірковую тему. 
Обміркування це довге, постійне, суттєве. І, нарешті, 
остаточне втілення — з голови на сцену... Не можу ви
ділити якусь із своїх поставлених п’єс. Я закоханий у 
ті, які ще не написав.

(«Федеріко Гарсіа Лорка і сучасний театр», 
1935 р.)

*

Читання віршів перед великою аудиторією завжди 
бентежить мене — адже поезія прямо протилежна дек
ламації. Оратор, як правило, в своєму слові розгортає 
вже відому публіці думку, неодноразово повертається 
до неї у простій грі, на яку публіка радісно пристає — 
це як великий прапор, що його декламатор простирає 
на вітрі: згортки біжать, але форма лишається не
змінна. Поезія ж вимагає постійно напруженої уваги, 
щоб ловити образи й думки, що розлітаються в усі 
боки, як водяний пил або зграя птахів, сполоханих 
пострілом мисливця.

Саме з цієї причини я не говорю, а читаю по вже 
написаному, не імпровізую, щоб ні на мить не відхи
литися від теми. Я з любов’ю згадую дона Беніто Пе- 
реса Гальдоса29, чудову людину, великого вчителя
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народу: ще дитиною на мітингах я бачив, як він діста
вав з кишені листки і читав по них,— він, найкращий, 
найправдивіший оратор Іспанії. І ці листки були чимсь 
найточнішим, найяскравішим, найвагомішим серед 
галасливого виру мітингу, серед потоку псевдозначу- 
щих голосів, проціджених крізь вуса, пропущених 
крізь пальці в золотих обручках... Отож хай моя щи
рість, моя правдивість і ваша довіра стануть трьома 
елементами, з яких виникне душевна й чиста атмо
сфера, в котрій мої вірші, потонувши, послужать (дай 
боже!) зміцненню і піднесенню духу тих, хто почує 
мене.

(«Вірші Гарсіа Лорки читають автор і 
Маргарита Ксіргу»30, 1935 р.)

*

...Книжка ц я — поема про Андалузію; я назвав 
«Романсеро» циганським, тому що циганський еле
мент— найблагородніший і найпоказовіший в Анда
лузії. У ції книжці Андалузія майже не помітна оку, 
але відчутна. У книжці нема циганщини. Є лише один 
реальний персонаж, це Туга, що пронизує все. По
чуття радше небесне, ніж земне.

Мене не тривожить хибне уявлення про Андалузію, 
яке може виникнути у читача моєї книжки. Гадаю, що 
від невірних тлумачень її рятує вкладений в неї висо
кий тон.

(«Поет Гарсіа Лорка та його «Циганський 
романсеро», 1936 р.)
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Поезія — це щось таке, що бродить вулицями. Во
на рухається, проходить повз нас. Кожна річ має свою 
таємницю, а поезія — це таємниця всіх речей. Ти йдеш 
поруч із чоловіком, дивишся на жінку, здогадуєшся, 
що трохи далі кульгає пес — і в кожному з оцих явищ 
нашого людського життя присутня поезія.

Тому я мислю поезію не як абстракцію, а як реаль
но існуючу річ — ось вона щойно пройшла десь поруч. 
Усі герої моїх віршів існували. Головне — це знайти 
ключ до вірша. Людина спокійна, ні про що не думає, 
і раптом — дзень! — повертається ключ, і постає вірш 
у блискучій своїй оболонці...

Природно, тема кохання присутня в поезії, якщо 
це любовні вірші; якщо ж зміст вірша — двобій із 
безоднею, то визначальною тут є тема космічна. Пое
зія не відає обмежень. Вона може чекати вас під две
рима холодного ранку, коли ви повертаєтесь, ледве 
тягнучи ноги й піднявши комір плаща. Вона може че
кати на вас у криничній воді, або в маслиновому кві
ті, або в сонячному сяйві на білому полотні асотеї. 
Але що неможливо зробити — так це наперед запла
нувати вірш з математичною точністю людини, яка 
йде купити півтора літри прованського масла...

Театр завжди був моїм покликанням, йому я від
дав чимало годин свого життя. Я маю в певному ро
зумінні особисте і дуже стійке уявлення про театр. 
Театр — це поезія, що сходить зі сторінок книжки і 
стає людською. Коли це відбувається, поезія промо в-
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ляє й кричить, плаче і проймається зневірою. Театр 
вимагає, щоб герої на сцені з’являлись у строях пое
зії, але водночас вони мусять бути з плоті й крові. 
Персонажі повинні бути такими людяними, такими 
нещадно трагічними, так міцно пов’язаними з життям 
і з сьогоденням, щоб стали явними їхні зради, щоб 
відчутним був їхній запах, щоб з уст їх злинала вся 
велич їхніх слів, повних любові чи ненависті. Треба 
нарешті покінчити з драматичними персонажами, що 
їх автори за руку тягнуть на театральні підмостки. 
Всі вони високомовні й пустопорожні, крізь їхній кам
зол видно хіба що зіпсований годинник, фальшиві кіст
ки чи котяче лайно горищ. Нині в Іспанії більшість 
акторів і драматургів ледве сягають середнього рів
ня. П’єси пишуть для амфітеатру, глядачі партеру й 
гальорки лишаються невдоволені. Писати для амфі
театру— річ, гідна жалю. Серйозний глядач відчуває 
себе ошуканим. А публіка наївна, недосвідчена, тоб
то народ, не розуміє, як це на сцені можна об
говорювати речі, про які не говорять у дворі. Частко
во тут винні й актори. Не те, щоб вони були погани
ми людьми, а проте... «Послухайте, — кажуть вони 
драматургові,— я хочу, щоб ви написали для мене ко
медію, в якій я... грав би самого себе. Так, так — я хо
чу робити оце й оце. Хочу з’явитися у весняному 
костюмі. Хочу, щоб мені було двадцять три роки. Не 
забудьте про це». Так не можна творити театр. Цим 
можна досягти лише того, що підстаркувата прима
донна і склеротичний коханець довше виглядатимуть 
молодими...

Нині я працюю над новою комедією. Вона не буде 
схожа на попередні. Це твір, у який я не можу вписа
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ти нічого, жодного рядка — тут ринули на волю й ви
тають у повітрі правда і вигадка, голод і поезія. Во
ни випурхнули з моїх сторінок. Правда цієї комедії — 
це релігійна і суспільно-політична проблеми. Світові 
загрожує голод, який знищує народи. Поки існує еко
номічна нерівність, світ нездатний думати. Ось що я 
бачу. Двоє йдуть берегом ріки. Один багатий, другий 
бідний. В одного повне черево, а другий голодний. Ба
гатий каже: «Який гарний човен ген там, на воді! 
Дивіться, подивіться тільки, яка лілія квітне коло бе
рега!» А бідний бурмоче: «Я голодний, я нічого не ба
чу. Я голодний, дуже голодний». Це природно. У день, 
коли зникне голод, у світі станеться такий вибух ду
ховної енергії, якого не знало людство. Неможливо 
навіть уявити собі радість людей у день Великої Ре
волюції. Я мовлю як справжній соціаліст, чи не так?

(«Розмова з Федеріко Гарсіа Лоркою», 
4936 р.)

*

...Ідея мистецтва для мистецтва була б жорстока, 
якби не була глибоко фальшивою. Жодна справжня 
людина вже не вірить у цей мотлох — чисте мистецт
во, мистецтво заради самого мистецтва.

В нашу драматичну епоху митець повинен плакати 
і сміятись разом із своїм народом. Треба зректися 
лілій, зайти по груди в болото, щоб допомогти тим, 
хто шукає лілії. Зокрема, я відчуваю гостру потребу 
спілкування з людьми. Тому я постукав у двері театру, 
і театрові я віддаю всі сили своєї душі...
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Поетична творчість — це незбагненна таємниця, як 
і таємниця людського народження. Ми чуємо голоси 
не знати звідки, і марна річ — шукати їх причину. Як 
не дбав я про своє народження, так само не триво
жусь я про свою смерть. З подивом прислухаюсь я до 
природи та до людини і пишу те, чого вони мене на
вчають — без педантизму і без намагання вкласти в 
них смисл, щодо якого я не певний. Ні поет, ні хтось 
інший не мають ключа до таємниці світу. Я хочу бу
ти добрим. Я знаю, що поезія підносить людину; бу
дучи добрим, я разом з ослом і філософом твердо ві
рю, що, якщо існує інший світ, мене чекає приємна 
несподіванка там опинитися. Але людські страждан
ня й одвічна несправедливість цього світу, а також 
моє тіло і мої думки не дозволяють мені перенести 
оселю в зоряні сфери...

Я іспанець з голови до п’ят і не міг би жити в ін
шій країні; але я ненавиджу всіх тих, хто хоче бути 
іспанцем і більше нічим. Я брат усім людям і знева
жаю тих, що готові віддати життя за абстрактну на
ціональну ідею тільки тому, що вони люблять свою 
батьківщину із зав’язаними очима. Добрий китаєць 
ближчий мені, ніж поганий іспанець. Я оспівую Іспа
нію і глибоко її відчуваю; але передусім я громадя
нин усього світу і брат усіх людей.

(«Діалоги з диким карикатуристом»,
1936 р.)



ПОЕМА ПРО ЦИГАНСЬКУ 
СИГІРІЙЮ

Краєвид

Поле
олив
простерлось і замкнулось, 
як віяло.
Над заростю олив 
запале небо 
і темний дощ 
холодних зір.
Тремтіння тіней і тростин 
на березі ріки.

, Повітря сіре.
В оливах 
крики.
Вловлені пташини 
ще б’ють великими 
хвостами в темноті.

Гітара

Озвалася плачем 
гітара.
Розбились келихи 
світанку.
Озвалася плачем 
гітара.
Утишувати плач 
не варто, 
її утишувати — 
марно.



Як монотонні води, плаче 
вона, як вітер 
над снігами, 
ї ї  утишувати — 
марно.
Оплакує вона 
все дальнє:
пісок жарких пустель, 
що білим цвітом марить, 
і стріли без мети, 
і вечори без ранків, 
і мить, коли вмовкає 
убитий птах.
Гітаро,
о серце під ударом 
п’яти несхибних шпаг!

Крик

Від гори 
й до гори 
лине еліпс крику.
Чорна райдуга 
з олив 
прорізає ніч.

Ай!
Голос, мов смичок, 
торкнув
довгі струни вітру.

Ай!
(Люди в сутіні печер 
запалили свічі).

Ай!



Тиша

Слухай тишу, сину мій, 
тишу, хвилями застиглу.
По її глухому дні 
ковзають провалля й луни. 
Тиша голови схиля 
низько, до землі.

Крок сигірійї

Рій метеликів аж чорний, 
а сама вона смуглява. 
Величезним білим змієм 
котиться туман.

Гори в німбі, 
небо грає.

Йде, пронизана ударом 
недомовленого ритму; 
її серце — чисте срібло, 
а в руці кинджал.

Сигірійє, куди йдеш ти 
у пориві небувалім?
Зріже місяцевий серп 
твою тугу з крейди й лавра?

Гори в німбі, 
небо грає.



Слідом

Діти вдивлені 
у даль.

Свіч нема.
Сліпі дівчата 
стиха місяця питають, 
і спіралями в повітря 
відлітає плач.

Гори вдивлені 
у даль.

А тоді...
Лабіринти, що віки 
їх порили, 
смертні.
(Залишається 
пустеля).
Серце, джерело 
бажань 
і тривоги, 
смертне.
(Залишається 
пустеля).
Світанкова гра 
примар 
і цілунки 
смертні.
Залишається
пустеля.
Океан
пустелі.



П Р И М І Т К И

Канте хондо

Лекція вперше прочитана і опублікована в Гранаді у 1922 
році. Без істотних змін неодноразово читалася Лоркою аж до 
1935 року. Текст лекції перекладено за виданням: F e d e r i c o  
Garcia Lorca. Obras completas. Madrid, 1972.

1 На відміну від древнього канте хондо, канте фламенко — 
чисто циганські пісні, що виникли в Андалузії в кінці XVIII сто
ліття, мають деяку схожість з канте хондо, але не належать до 
нього; називаються в основному за місцем поширення. Розва
жальне фламенко, знане у світі, це здебільшого підробки під 
андалузьке.

2 Ману ель де Фалья (1876—1946) — видатний іспанський ком
позитор, автор балетів «Трикутний капелюх», «Чаклунська лю
бов», дослідник іспанської народної музики. Лорка в цій лек
ції широко цитує статтю де Фальї «Канте хондо, давній анда- 
лузький спів, його музична цінність і вплив на музичне мистецт
во Європи» (1922).

г Серафін Естебанес Кальдерон (1799—1867) — іспанський 
поет і прозаїк, політичний діяч.

4 Гвідо д’Ареццо (бл. 995— бл. 1050) — італійський теоретик 
музики.

5 Енгармонізм — прирівнювання чи ототожнення звуків, що 
мають однакову висоту, але різні назви.

6 Модуляція —  перехід з однієї тональності в іншу.
1 Темперована гама — гама з точно встановленою висотою і 

кількістю звуків; європейською системою є дванадцятиступене- 
вий рівномірно темперований лад, у якому октава ділиться на 
дванадцять напівтонів.

8 Тут Лорка цитує маловідому працю, що виказує в ньому 
значну ерудованість.

9 Туго Ріман (1849—1919)— німецький теоретик музики, ав
тор музичного словника.

10 Феліпе Педрелл (1841—1922) — видатний іспанський ком
позитор і музикознавець, засновник національної іспанської му
зичної школи.
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11 Сарсуела — різновид музично-драматичної вистави; роз
квіт її припадає на другу половину минулого століття.

12Фернандес Гріло (1845— 1906)— мадрідський салонний 
поет кінця XIX століття. «Періодом Гріло» Лорка називає час 
занепаду іспанської ліричної поезії.

13 Роберт Шуман (1810—1856) — великий німецький компози
тор і письменник, представник романтизму в німецькій музиці.

14 Імпресіонізм — течія в мистецтві та літературі кінця XIX— 
початку XX ст. її  представники основною метою мистецтва про
голошували передачу скороминущих вражень, безпосередніх від
чуттів митця. Представники імпресіонізму в музиці — К. Дебюссі, 
М. Равель, М. де Фалья, ранній І. Стравинський.

ІЬГаспар Мельчор де Ховельянос (1744—1811) — іспанський 
публіцист і державний діяч, предтеча іспанської фольклористики.

16 Данса пріма — старовинний астурійський танець, що суп
роводжується хоровим співом.

17 Марселіно Менендес-і-Пелайо (1856—1912) — видатний іс
панський філолог, філософ, історик, публіцист.

18 Клод Дебюссі (1862—1918) — видатний французький ком- 
позитор-імпресіоніст. У збірці поезій Гарсіа Лорки «Пісні» (1927) 
є вірш «Дебюссі»:

Тихо тінь моя проходить 
по воді, по рівчакові.
В моїй тіні жаби скачуть 
і не бачать, де ті зорі.
Тінь мені заповідає 
відблиски свого спокою.
Тінь проходить, як великий 
комарисько фіалковий.
Цвіркуни позолотили 
світлий очерет і воду.
Промінь скрес у мене в грудях, 
віддзеркалених у рові.

193ігфрід Ден  (1799—1858)— німецький теоретик музики, 
друг М. І. Глінки.

20 Карл-Марія Вебер (1786—1826)— німецький композитор, 
основоположник німецької романтичної опери.

21 Гама з цілих тонів складається з шести звуків з інтерва
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лом в цілий тон. Лорка перебільшує вплив Іспанії на М. І. Глін- 
ку, бо гаму з цілих тонів основоположник вітчизняної музики 
застосовував, наприклад, у «Марші Чорномора» ще до своїх від
відин Іспанії.

22 Еммануїл Сведенборг (1688—1772)— шведський теософ.
2г1саак Альбеніс (1860—1909)— видатний іспанський компо

зитор і піаніст, основоположник нової іспанської музики. В день 
відкриття в Барселоні пам’ятника композитору Лорка в присут
ності численних музикантів і літераторів прочитав свій вірш «Па
м’яті Ісаака Альбеніса»:

Цей камінь, що піднісся над густі 
отави смерті, й глина ця застигла 
ховають ліру пітьми, сонце стигле, 
та урну співу, щедру в самоті.
Гранада, переплівши всі путі, 
навіки мур у воднім люстрі здвигла, 
й, мов кінь шалений, тінь твоя набігла 
оплакує палання золоті.
О ніжний мрець з долонями тонкими!
О музики і ласки спліт земний!
О серце чисте, погляд невтолимий!
Приспи сніги простерті й небо; сни 
про літо сіре, про вогненні зими.
Спи, забувай буяння давнини!

24 Енріке Гранадос (1867—1916)— іспанський композитор, ав
тор «Іспанських танців» (1892) і «Гойєсок».

25 Адольфо Саласар (1890—1958)— іспанський композитор і 
музикознавець.

26 Федеріко Момпу (нар. 1893)— іспанський композитор.
27 Анхель Барріос (нар. 1886 р . ) — іспанський композитор, 

скрипаль, гітарист, друг Гарсіа Лорки.
2&Моріс Метерлінк (1862 — 1949) — бельгійський поет і дра

матург, один з основоположників символізму в європейській дра
матургії. П ’єсу Метерлінка «Неминуча» переклала Леся Україн
ка, в радянський час окремі його вірші перекладав Максим 
Рильський.

29 Альфред' Жанруа (1859—1953)— французький літературо
знавець, спеціаліст по старопровансальській та середньовічній 
французькій літературі.
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30 Мельчор дель Палау (1843—1910) — іспанський поет і пуб
ліцист.

31Сальвадор Руеда Сантос (1857—1933)— іспанський поет.
32 Вентура Руїс Агілера (1829—1881)— іспанський політич

ний діяч, драматург і прозаїк.
33 Мануель Мачадо-і-Руїс (1874—1947) — іспанський поет і 

журналіст, брат видатного поета АнтонІо Мачадо.
34 Палімпсест — у стародавні часи рукопис, писаний на пер

гаменті по змитому чи зіскобленому тексту.
35 Альбайсин — старий район Гранади.
36 Гафіз (бл. 1320—1389) — великий перський поет, класик тад

жицької та перської літератур.
37 Шарль Бодлер (1821—1867) — французький поет, автор сла

ветної книжки «Квіти зла» (1857).
38 Омар Хайям (бл. 1048—1131) — великий перський поет, фі

лософ і вчений, класик таджицької та перської літератур.
39 Нішапур — місто в Ірані, батьківщина Омара Хайяма.
Поетичний образ у дона Луїса де Гонгори

Лекція прочитана вперше в Гранаді у 1926 році, опублікова
на в Мадріді 1932 року. Текст лекції перекладено за виданням: 
Federico Garcia Lorca. Obras completas. M adrid, 1972.

1 Л уїс де Гонгора-і-Арготе (1561— 1627)— славетний іспансь
кий поет; на початку XVII ст. здійснив революцію в ліриці, що 
призвела до різкого ускладнення поетичної мови. У творчості 
Гонгори були якнайповніше втілені принципи іспанського літера
турного барокко.

2Гаспар Нуньєс де Арсе (1832—1903) — іспанський поет. 
Велику увагу приділяв формі та музичності вірша.

3 Рамон де Кампоамор (1817 — 1901)— іспанський поет, 
його поезія характеризується прозаїзмом та іронією.

4Хосе Соррілья-І-Морал (1817—1893)— іспанський поет і 
драматург, автор історичних поем та віршованих легенд, зокре
ма п’єси «Дон Хуан Теноріо», де використано відомий сюжет про 
Дон Жуана.

5 Пісенники Ажуди й Ватікана — одні з найдавніших відомих 
нам збірок ліричної иоезії на півострові (XIII ст.). Поети, пред
ставлені у збірках, писали і португальською мовою.

6 Дон Діоніс (1279—1325)— португальський король, видат
ний поет.

7 Пісенник Баени — перша збірка ліричної поезії кастільсь- 
кою мовою,
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8 Маркіз де Сантільяна (Іньїго Лопес де Мендоса, 1398— 
1458)— видатний іспанський поет, перший іспанський науковий 
фольклорист і літературознавець.

9 Гарсіласо де ла Вега (1503—1536) — видатний іспанський 
поет. Його творчість визначила шляхи іспанської лірики аж до 
XVIII ст.

10 Хуан Боскан-і-Альмогавер (1490—1542)— іспанський поет, 
відомий передусім як провідник італійських впливів у іспансь
кій літературі.

11 Музичний пісенник Палацу — збірник народних пісень.
12 А в іла — стародавнє місто в Іспанії (Стара Кастілія).
13 Рамон Менендес Підаль (1869—1968) — найвидатніший іс

панський філолог, автор класичних праць з історії іспанської мо
ви та літератури.

14 Віуела — народний інструмент, різновид гітари.
15 Л уїс Мілан (бл. 1500—1560) — віуеліст, перекладач тракта

ту «Придворний» італійця Вальтазара Кастільйоне (1478—1528).
16Франсіско Салінас (1514—1590)— іспанський музикозна

вець, музикант, віуеліст.
17 Фрай Л уїс де Леон (1527—1591) — видатний іспанський 

поет-лірик. П’ять років тривав над ним судовий процес інквізи
ції по звинуваченню у схильності до іудейства; приводом до 
цього став переклад Луїса де Леона «Пісні пісень».

18 Крістобаль де Кастільєхо (1490—1550)— іспанський поет, 
автор любовних пісень у традиційному дусі.

19 Грегоріо Сільвестре Родрігес де Меса (1520—1569)— іспан
ський поет і музикант.

20Фелікс Лопе де Вега Карпіо (1562—1635) — знаменитий іс
панський письменник епохи Відродження, поет, творець націо
нальної драматургії, автор понад 2000 п’єс (збереглося 474).

21 Лукан (39—65) — римський поет і драматург, народився 
в Кордові.

22 Сенека (бл. 2—65) — римський філософ, родом з Кордо- 
ви. Філософсько-моральна доктрина Сенеки, що веде походження 
Із стоїцизму, здобула широкий розголос в Іспанії починаючи з 
XV ст.

23 Фернандо Еррера Божественний (1534—1597) — видатний 
іспанський лірик, предтеча літературного барокко в Іспанії.

24 Педро Кальдерон де ля Барка (1600—168,1)—видатний іс
панський драматург, автор численних філософських і побутових 
п’єс.

25 Амбросіо де Моралес (1513—1591) — іспанський прозаїк та
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Історик, автор «Трактату про кастільську мову», де робив спро
бу її латинізувати.

23 Л уїс Каррільйо де Сотомайор (1582—1610)— іспанський 
поет, автор «Книжки про поетичну мудрість».

27 Люсьєн-Поль Тома — бельгійський дослідник і перекладач 
Гонгори.

26Фіцморіс Келлі — англійський іспаніст, автор історії іспан
ської літератури (1901 р.)

29 Марсель Пруст (1871—1922)— французький прозаїк, автор 
багатотомної епопеї «В пошуках утраченого часу» (1911—1922).

30 Публій Вергілій Марон (70—19 до н. е.) — великий римсь
кий поет. Найвизначніший твір Вергілія — епічна поема «Енеїда».

31 Джон Кіто (1795—1821)— англійський поет-романтик.
32 Жан Епштейн — французький кінорежисер і мистецтво

знавець.
33Торквато Тассо (1544—1595)— видатний італійський поет, 

основний твір — «Визволений Єрусалим»; поєднував гуманістич
ні ідеї Відродження і реалістичні мотиви.

34 Франсіско Кеведо-і-Вільєгас (1580—1645)— видатний іс
панський поет-сатирик, прозаїк, драматург і публіцист, представ
ник літературного барокко, очолював течію консептизму (від 
«консепто»— сентенція), тяжів до парадоксального вислову.

35 Стефан Малларме (1842—1898)— французький поет, тео
ретик символізму.

3бПоль Валері (1871—1945) — французький поет і есеїст, 
автор поеми «Юна Парка» (1917).

37Торре де Хуан А бад — маєток Кеведо, що двічі правив 
йому за місце заслання.

38 Мігель де Сервантес Сааведра (1547—1616)— великий іс
панський письменник, автор славнозвісного роману «Дон-Кіхот» 
(1605—1615), а також п’єс, поезій тощо.

39 Гесіод (8—7 ст. до н. е.) — давньогрецький поет, автор 
поем «Роботи і дні» та «Теогонія».

40 Фуше-Дельбоск — французький іспаніст, упорядник першо
го наукового видання поезій Гонгори.

41 Поль Верлен (1844 — 1896)— французький поет-лірик, один 
з основоположників символізму. У збірці поезій Гарсіа Лорки 
«Пісні» (1927) є вірш «Верлен»:

Моя пісня 
невимовна * 
на устах моїх заснула.
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Моя пісня 
невимовна.
У гіллі деревниковім 
чисті світляки хололи.
Місяць променем найтоншим 
ранив потьмянілу воду.
Марив знову я і знову 
про ту пісню 
невимовну —
пісню вуст давно замовклих, 
русел дальніх, пересохлих,
пісню збіглої години 
серед вечорових тіней, 
пісню зоряного сяйва 
понад днем, що не минає.

45Густаво Адольфо Беккер (1836—1870) — іспанський поет- 
романтик.

43 Ель Греко (Доменіко Теотокопулі, бл. 1541— 1614)— ви
датний іспанський художник. Характерна для нього експресія 
художньої мови, містичність.

44 Маркіз де Вільямедіана (1580—1622) — іспанський поет, 
послідовник Гонгори.

45Тринітарії (від лат trititas, пізньолат. tr in ita rii— «свята 
трійця») — члени католицького чернечого ордену.

Уява, натхнення, визволення
Лекція вперше прочитана і опублікована в Гранаді у 

1928 році. Текст лекції перекладено за виданням: Federico 
Garcia Lorca. Obras completas. M adrid, 1972.

1 Данте Алігієрі (1265—1321)— великий італійський поет-гу- 
маніст. Найвидатніший твір — «Божественна комедія», в якому 
Данте виступив як поет перехідної доби до Відродження, віді
грав велику роль у завершенні процесу формування італійської 
літературної мови. Ф. Енгельс назвав Данте останнім поетом 
середньовіччя і разом з тим першим поетом нового часу.

Колискові пісні
Лекція вперше прочитана в 1928 році. Текст лекції перекладе

но за виданням: Federico G arcia Lorca. O bras com pletas. M adrid, 
1972.

183



1 Родріго Каро (1573—1647) — історик культури, філолог, 
поет, юрист.

2 Альгамбра (по-арабському «альхамра») — фортеця-палац 
мавританських володарів в Іспанії, поблизу Гранади; будівницт
во розпочалося в 3 ст., завершилося в 14 ст.

3 Альфахор, алаху — тістечка.
4 Романс — іспанський середньовічний ліро-епічний пісенний 

жанр. Теми долітературних романсів — легендарні, рицарські. Ро
манс почав широко культивуватися в іспанській поезії з XV ст.; 
ця традиція жива й розвивається сьогодні.

5 Лорка вдається до паралелі між сном і смертю, притаман
ної багатьом міфологіям.

6 Хуан Рамон Хіменес (1881—1958)— видатний іспанський 
поет, Нобелівський лауреат 1956 року. У книжці Гарсіа Лорки 
«Пісні» (1927) є вірш «Хуан Рамон Хіменес»:

У білині бездонній 
снігів, лілей і солі 
його уява тоне.
Бреде, метільно біла, 
по голубиних перах, 
по килиму німому.
Безокі, нерухомі 
сновиддя відійдуть, 
а груди повні болем.
У білині бездонній 
страшну і чисту рану 
його уява оре!
У білині бездонній 
снігів. Лілей. І солі.

7 Сальвадор Д алі (нар. 1904 р.) — іспанський художник-мо- 
дерніст, сюрреаліст.

8 «Співанка» (аньяда) — одна з назв колискових пісень поряд 
з «нана», «ву-вей-ву» та ін.

9 «Епітріто» — семидольна антична стопа, в якій один склад 
короткий, три — довгі.

10 Алала  — різновид пісень на півночі Іспанії.
11 Муньера — галісійський народний танець.
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Теорія і гра дуенде

Лекція вперше прочитана в 1930 році. Перекладено за ви
данням: Federico Garcia Lorca. Obras com pletas. M adrid. 1972.

1 Студентська Резиденція в Мадріді — навчальний і науково- 
дослідницький заклад, «іспанський Оксфорд». Навколо Резиден
ції групувались передові діячі іспанської культури: Антоніо М а
чадо, Хуан Рамон Хіменес, Хорхе Гільєн, Рафаель Альберті, 
Луїс Бунюель, Гільєрмо де Торре та інші.

2 Хукар, Гуадалете, Сіль, Лісуерга — ріки відповідно на сході, 
півдні, північному заході і півночі Іспанії.

3 Ману ель Торрес— андалузький кантаор (співак з народу).
4 Ла Малена брала участь у народному ансамблі, створеному 

друзями Лорки.
5 Йоганн-Себастьян Бах (1685—1750)— великий німецький 

композитор та органіст, один з найвидатніших представників 
поліфонічної музики, автор понад 500 композицій.

•6 Олександр Брайловський (нар. 1896 р.) — французький піа
ніст, народився в Києві.

7 Хрістоф-Віллібальд Глюк (1714—1787)— великий компози
тор, за походженням чех, представник віденської класичної шко
ли, реформатор опери XVIII ст.

8 Йоганнес Брамс (1833—1897) — видатний німецький ком
позитор.

9 Даріус Міло (нар. 1892 р . ) — французький композитор.
10 Йоганн-Вольфганг Гете (1749—1832)— великий німецький 

поет і мислитель, один з основоположників нової німецької лі
тератури.

11 Нікколо Паганіні (1782—1840) великий італійський скри
паль і композитор.

12Фрідріх Ніцше (1844—1900)— німецький реакційний філо- 
соф-ідеаліст.

13Жорж Бізе (1838— 1875)— великий французький ком
позитор.

14 Танцівниці Кадіса — за свідченням Ювенала, користува
лись величезною популярністю ще в Римі 1 ст. до н. е.

15 Сільверіо Франконетті Агілар — прославлений андалузь
кий кантаор.

1вМартін Лютер (1483—1546)— діяч Реформації в Німеччи
ні, основоположник лютеранства — реформи католицької церкви 
та її догматів.
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17 Сократ (469 — 399 до н. е.) — давньогрецький філософ 
об’єктивний ідеаліст.

18 «Ангел, що з'явився на дорозі в Дамаск» — згідно з єван
гельським переказом, Савла, майбутнього апостола Павла, що 
йшов у Дамаск, щоб викорінити там християнство, спинив бог.

19 «...що проник крізь балконні грати в Ассізі» — йдеться про 
ангела, шо нібито явився Франціску Ассізькому (1182—1226), 
засновнику ордену францісканців.

20Генріх Сузон (1300—1366)— швейцарський поет і теолог.
21 Гійом Аполлінер (1880—1918) — видатний французький 

поет.
22Анрі Руссо (1844—1910)— французький художник-примі- 

тивіст; Лорка посилається на відомий портрет Гійома Аполліне- 
ра і Марі Лорансен — «Муза, що надихає поета».

ц23 Свята Тереза (1515—1582)— іспанська письменниця і ре
лігійна діячка; в іспанську прозу принесла природність, розмов
ний стиль, психологізм. Лорка натякає на її книгу «Внутрішній 
замок», де душа порівнюється з вежею.

2А Святий Хуан де ля Крус (1542—1591)— іспанський поет і 
релігійний діяч. В трактаті «Сходження на гору Карміл» гово
риться про три шляхи, на яких треба шукати єднання з богом.

25 Франсіско Гойя (1746—1828) -  видатний іспанський худож
ник, автор патріотичних історичних полотен та графічних серій.

26 Хасінто Вердагер (1845—1902) — каталонський поет, діяч 
каталонського відродження.

21 Хорхе Манріке (1440—1478) — іспанський поет, автор слав
нозвісної елегії «На смерть батька».

28 Жан-Артюр Рембо (1854— 1891)— французький поет, впли
нув на Верлена і символістів. У 19 років облишив літературу, 
роз’їжджав з бродячим цирком, займався торговими авантюрами.

29 Граф де Лотреамон (Ізідор Дюкасс, 1846—1870)— фран
цузький поет, попередник сюрреалістів. Народився і виріс в 
Уругваї.

30 Пастора Павон — андалузька співачка, її називали Дівчи
ною з гребінцями.

31 Рафаель ель Гальо — прославлений циганський матадор.
32 Мансанілья — андалузьке яблучне вино.
33Геріон — у давньогрецькій міфології потвора, що її вбив 

Геракл.
34 Касалья — сорт міцної анісової горілки.
35 Хуан де Хуні (Жан де Ж уаньї, 1507— 1577)— іспанський 

скульптор, художник і архітектор. За походженням бургундець.
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36 Сото де Рохас (бл. 1590—1655) — іспанський поет, послі
довник Гонгори. У 1926 роді Лорка прочитав у Гранаді лекцію 
«Пам’яті Сото де Рохаса».

37 Іоанн Схоластик (VI—VII с т .)— один з батьків церкви, 
відомий трактатом «Сходи».

38 Елеонора Дузе  (1858—1924) — велика італійська трагедій
на актриса.

39 Хуан де Вальдес Леаль (бл. 1622—1690)— іспанський ху
дожник, родом з Андалузії.

40Франсіско де Сурбаран (1598—1664)— іспанський худож
ник, автор монументальних полотен на релігійні теми.

41 Хосе де Сігуенса (1544 — 1606)— іспанський прозаїк та 
історик.

42 Ескоріал — монументальний ансамбль, до якого входять 
монастир, королівська резиденція, пантеон іспанських королів, 
закладений Філіппом II Австрійським (1527—1598).

43 In recort — прийом у бої биків.
44 Альфонсо Альварес де Вільясандіно — іспанський поет-тру- 

бадур XIV ст.
45 Хуан де ла Місеріа — маловідомий художник.
46 Марціал Марк Валерій (бл. 40— бл. 102) — римський поет, 

у своїх епіграмах критикував звичаї Римської імперії.
47 Ювенал Децім Юній (бл. 60-х рр. І ст. — бл. 127) — римсь

кий поет-сатирик.
48 Мулета — шмат червоної тканини, застосовується на кориді.
49 Бандерільї — маленькі піки, застосовуються на кориді.
50 Піфагор (бл. 580—500 до н. е.) і філософи піфагорейської 

школи (6—4 ст. до н. е.) вважали, що в основі всіх речей лежать 
числа, і розглядали Всесвіт як гармонійну систему чисел. Впли
нули на розвиток математики, астрономії і теорії музики.

51 Л агартіхо, Хоселіто, Бельмонте, Каганчо — славетні іспан
ські тореро.

52 Матео де Компостела — іспанський скульптор і архітек
тор XII ст.

53 Альгвасіл — судовий розпорядник. Лорка має на увазі са
тиру Кеведо «Знавіснілий альгвасіл».

54 Діего-Родрігес Веласкес (1599—1660)— видатний іспансь
кий живописець, неперевершений майстер психологічного портрета.

55 Алонсо Берругете (1486 — 1561)— видатний іспанський 
скульптор.

56Гонсало де Берсео (1188—1246)— іспанський поет, автор 
релігійних поем, пройнятих народним духом.
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57 Хуан Руїс — видатний іспанський поет XIV ст., автор «Кни
ги доброго кохання», один з основоположників іспанської' літе
ратури.

88Грегоріо Ернандес (1576—1636) — іспанський скульптор.
59 Хосе де Мора (1642—1724)—іспанський скульптор.
60Педро де Мена (1628—1688) — іспанський скульптор.
61 Хуан Мартінес Монтаньес (1580—1649) — іспанський скульп

тор.
62 Пабло Пікассо (1881 — 1973) — відомий французький ху

дожник, іспанець за походженням.
63 Антонельйо де Мессіна (1430—1479)— італійський ху

дожник.
84 Філіппо Ліппі (1406—1469) — італійський художник.

Поет у Нью-Йорку

Лекція вперше прочитана у 1931 році. Перекладено за ви
данням: L orca por L orca. Institu to  C ubano  de L ibro . L a H abana. 
1971.

1 Едгар-Аллан По (1809—1849) — американський п о е т і про
заїк.

2Гарлем — район Нью-Йорка, заселений переважно неграми.
3 Іст Рівер —  рукав ріки Гудзон.
4 Мігель де Унамуно (1864—1936)— видатний іспанський фі

лософ, письменник, поет. Справив сильний вплив на іспанську 
філософську та естетичну думку.

5Уолт Уїтмен (1819—1892)— видатний американський поет- 
демократ, автор книжки «Листя трави» (1855).

6 Томас-Стернз Еліот (1888— 1965)— англійський поет і 
критик.

7 Коні-Айленд — район розваг нью-йоркської публіки.
8 Беттрі Плейс — район Нью-Йорка.
9 Крейслер Білдінг — один з найбільших нью-йоркських хма

рочосів.

З виступів, бесід, заміток, листів

У цьому розділі наведено думки Гарсіа Лорки про мис- 
стецтво, висловлені поетом в різний час — з 1917 по 1936 роки. 
Уривок з ранньої статті Лорки «Правила в музиці» (1917) пе
рекладено за виданням: «Іпзиіа» (Мабгіб), 1966, № 232; реш
ту матеріалів— за виданням Ребегісо Оагсіа Ьогса, ОЬгаз сошр- 
Іеіаз. Мабгіб, 1972.
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I Ріхард Вагнер (1813—1883) — великий німецький компози
тор, диригент, письменник.

2Моріс Равель (1875—1937)— французький композитор.
3 Хорхе Гільен (нар. 1893)— видатний іспанський поет і фі

лолог, близький друг Лорки. Зараз живе у Мексіці.
4 Себастьян Г аш — барселонський художник і журналіст. 

Влітку 1927 року друзі Лорки, і серед них Себастьян Гаш, ор
ганізували виставку малюнків поета.

5Клод Моне (1840 — 1926)— видатний французький живо
писець.

6Поль Сезанн (1839—1906)— видатний французький живо
писець.

7 Амеде Озафан (нар. 1886)— французький художник і пись
менник.

8 Шарль-Едуард Жаннере (Ле Корбюзье, 1887—1965) — ви
датний французький архітектор.

9 Хуан Гріс (1887—1927)— іспанський художник-кубіст, ра
зом з Пікасср, працював у Парижі.

10 Жорж Брак (1882—1963)— французький художник-кубіст.
II Лопе де Руеда — видатний іспанський драматург XVI сто

ліття, основоположник іспанського театру.
12 Тірсо де Моліна (бл. 1584—1648) — видатний іспанський 

драматург.
13 Фальстаф — персонаж п’єс В. Шекспіра «Віндзорські ж ар

тівниці» і «Король Генріх IV».
14 Сехізмундо — головний герой драми Кальдерона «Жит

т я — це сон» (1635).
15 Рафаель Менгс (1728—1779)— німецький художник.
16 Вольфганг-Амадей Моцарт (1756—1791) — великий австрій

ський композитор, представник віденської класичної школи. Його 
творчість вплинула на розвиток майже всіх жанрів музики.

17 Людвіг ван Бетховен (1770— 1827)— великий німецький 
композитор, класик світового музичного мистецтва, творчість 
пройнята революційною героїкою і оптимізмом.

18Леонардо Фернандес Моратін (1760— 1828)— Іспанський 
драматург.

19 Віктор-Марі Гюго (1802 — 1885)— видатний французький 
письменник. Відіграв визначну роль у боротьбі романтизму з 
класицизмом.

20«Мірандоліна» — комедія Карло Гольдоні.
21 Лола Мембрівес — видатна іспанська актриса, співпрацюва

ла з Гарсіа Лоркою.
* -
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22 Пабло Неруда (1904—1973)— видатний чілійський поет-ко- 
муніст; його творчість Лорка ставив дуже високо.

23 Очевидно, п’єса, пізніше названа «Дім Бернарди Альби».
24 Жан-Батіст Мольєр (Поклеп, 1622—1673)— великий фран

цузький драматург. У своїх комедіях спирався на традиції на
родної творчості, незважаючи на те, що був представником кла
сицизму, режисер театральної трупи, з якої постав знаменитий 
театр «Комеді Франсез».

25 Рубен Даріо (Фелікс Рубен Гарсіа Сарм’єнто, 1867—1916) — 
видатний нікарагуанський поет, оновлювач іспаномовної поезії. 
Видатні поети Антоніо Мачадо і Хуан Рамон Хіменес вважали 
його за свого вчителя.

26 Хуліо Еррера-і-Рейсіг (1875— 1910)— уругвайський поет.
27 «Доя Хуан Теноріо» — драма Хосе Соррільї.
28 Дон Карлос Арнічес (1866—1943)— іспанський драматург.
29 Беніто Перес Гальдос (1843—1920)— видатний іспанський 

письменник-реаліст, автор епопеї «Національні епізоди» (1873 — 
1912).

30 Маргарита Ксіргу (нар. 1888)— видатна іспанська актри
са, після приходу франкістів переїхала до Аргентіни.

Поема про циганську сигірійю

Цей поетичний цикл Лорки, написаний у 1921 році,— своє
рідна лірична розповідь про канте хондо, пройнята самобутнім 
духом названого пісенного жанру. Як зауважив А. Гелескул у 
передмові до російського видання поезій Лорки (див.: Ф. Гарсиа 
Лорка. Лирика. М., 1965), «Поема про циганську сигірійю» своєю 
структурою точно відповідає фазам виконання пісні: вступ гіта
ри («Гітара»), перший вигук співця («Крик»), пауза («Крок си
гірійї»), редакція слухачів («Слідом») і, нарешті, мовчання, в 
яке поринули всі, щойно замовкли останні звуки пісні 
(«А тоді...»).
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