ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ

ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻԶՄԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Էքզիստենցիալիզմը` որպես ∙րական աշխարհայացք, 20‐րդ դա‐
րի երկրորդ կեսին տարածում ∙տավ ոչ միայն եվրոպական և ամե‐
րիկյան, այլև նույնիսկ ընդ∙ծված ազ∙ային նկարա∙իր և արմատներ
ունեցող այնպիսի երկրների ∙րականություններում, ինչպես օրինակ
պարսկական (Ղոլամհոսեյն Սաեդի, Նիմա Յուշիջ) կամ ճապոնական
∙րականության մեջ (Կոբո Աբե, Օսամու Դադզայ, Կենձաբուրո Օէ):
Իհարկե այդ պրոցեսը զ∙ալի չափով տեղի ունեցավ եվրոպական
մշակույթի ազդեցությամբ, նույնը կարելի է ասել ընդ∙ծված ազ∙ային‐
միֆական շերտեր ունեցող լատինաամերիկյան ∙րականության մա‐
սին, որը, սակայն, ի տարբերություն արևելյան երկրների, այնքան էլ
հին չէր և նոր էր կայանում:
Մեքսիկացի ականավոր ∙րող և տեսաբան, Նոբելյան մրցանակի
դափնեկիր Օ∙տավիո Պասը նկատում է, որ Լատինական Ամերիկայի
երկրների ∙րականություններում առանձին հոսանքներ և ուղղություն‐
ներ չկան1: Այն, ինչ Վենեսուելայի խոշորա∙ույն ∙րողներից Արթուրո
Ուսլար Պիետրին անվանում էր մո∙ական, կուբացի Ալեխո Կարպենտ‐
յերը` §կախարդական ռեալիզմ¦, ∙երազանցապես ձևավորվել է եվ‐
րոպական սյուրռեալիզմի (∙երիրապաշտության) ազդեցությամբ: Մո‐
∙ական ռեալիզմը, ըստ էության, եվրոպական սյուրռեալիզմի հնարք‐
ների և հնդկացիական միֆական պատկերամտածողության համադ‐
րություն է: Կարելի է ասել, որ սյուրռեալիստական տարրը լատինաա‐
մերիկյան ∙րականության մեջ եվրոպականի ազդեցությունն է, իսկ
բուն մո∙ականը` հնդկացիական բանահյուսությամբ ներծծված իրա‐
կանության առանձնահատկությունը: Նույն բնորոշումը կարելի է տալ
նաև լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմին (Էդուարդո Մալեա,
Ռոբերտո Արլտ, Էռնեստո Սաբատո, Խոսե Դոնոսո, Խուան Կառլոս
Օնետտի): Զ∙ալի չափով այն ձևավորվում է իսպանական էքզիստեն‐
ցիալիզմի ազդեցությամբ:
Կարելի է առանձնացնել լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմի
վրա ազդեցություն ∙ործած իսպանացի երկու խոշորա∙ույն հեղինա‐
1 Paz, Octavio, EL LABERINTO DE LA SOLEDAD, cd. Fondo de Cultura
Econցmica, S.A., Madrid, 1950, p. 6.
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կի` փիլիսոփա, մշակութաբան Խոսե Օրտե∙ա‐ի‐Գասեթի և ∙րող, փի‐
լիսոփա Մի∙ել դե Ունամունոյի անունները: §Արվեստի ապամարդկայ‐
նացումը¦ (La deshumanizaciցn del arte) էսսեի2, և §Զան∙վածների
ապստամբությունը¦ (Rebeliցn de las masas) հայտնի ուսումնասիրու‐
թյան հեղինակ Օրտե∙ա‐ի‐Գասեթը (1883‐1955) 1914‐ին լույս ընծա‐
յած §Խոհեր Դոն Կիխոտի մասին¦ (Meditaciones del Quijote) ∙րքում
էքզիստենցիալիստական հասկացություններ և պրոբլեմներ է արծար‐
ծում: Միակ իրականությունը, ըստ նրա, մարդկային իրերի հետ կեցու‐
թյունն է: §Ես‐ը ես‐ն ու իմ հան∙ամանքն է¦3,‐ ասում է նա: Փիլիսոփան
պնդում էր, թե իր մետաֆիզիկան նախորդում է ∙երմանացի էքզիս‐
տենցիալիստ փիլիսոփա Մարտին Հայդե∙երի §Կեցությունը և ժամա‐
նակը¦(1927) ∙րքում արծարծված ∙աղափարներին: Այսպես, §Փնտ‐
րելով Գյոթեին¦ հոդվածում նա ∙րում է. §1927 թվականին հրատարա‐
կած §Կեցությունը և ժամանակը¦ հիանալի ∙րքում Հայդե∙երը նմա‐
նատիպ մի բնորոշում է տալիս: Չեմ փորձի որոշել Հայդե∙երի և իմ
փիլիսոփայության հարազատության աստիճանը, մասամբ այն պատ‐
ճառով, որ Հայդե∙երի աշխատությունը դեռ անավարտ է, մասամբ էլ
այն, որ իմ ∙աղափարները դեռ համապատասխան հրապարակում
չեն ստացել: Պարտքս եմ համարում, սակայն, հայտարարել, թե ես
այդ հեղինակին որևէ բանով պարտական չեմ: Հազիվ թե ∙տնվի նրա
երկու կամ երեք կարևորա∙ույն հասկացություն, որ նախապես չհան‐
դիպի իմ նախորդ, նույնիսկ դեռ տասներեք տարի առաջ ∙րած ∙րքե‐
րում: Օրինակ, կյանքի որպես տա∙նապի և անապահովության, մշա‐
կույթի որպես ապահովության, ապահովության մտահո∙ության ∙ա‐
ղափարներն արդեն հանդիպում են դեռ 1914‐ին հրատարակածս
§Խոհեր Դոն Կիխոտի մասին¦ ∙րքում¦4:
Լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմի ∙րականության վրա
մեծ ազդեցություն է ∙ործել նաև իսպանացի փիլիսոփա, անվանի ար‐
ձակա∙իր Մի∙ել դե Ունամունոն (1864‐1936): Նա պնդում էր փիլիսո‐
փայական ճշմարտության անհատական, էքզիստենցիալ բնույթը: Փի‐
լիսոփայությունն, ըստ նրա, ∙ոյի անհատական վերապրումն է: Հե‐
2 Հայերեն թար∙մանությունը տե՛ս ոսե Օրտե∙ա‐ի‐Գասեթ, §Մշակույթի
փիլիսոփայություն¦, Ե., 1999, ∙րքում:
3 Ortega y G.. Obras completas, Vol. I. Ed. Taurus/Fundaciցn Josռ Ortega y
Gasset, M., 2004, p. 757.
4 Ortega y G., Josռ. Pidiendo Goethe desde dentro. En Obras completas, T. V.
M., Taurus. 2006, p. 403.
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տաքրքիր է, որ Ունամունոն ևս անընդհատ անդրադառնում էր իսպա‐
նական ∙րականության ամենահռչակավոր կերպարին, բայց եթե Գա‐
սեթը Դոն Կիխոտին համարում էր իսպանական պատմության թյուրի‐
մացությունը, §անպտուղ մարազմ¦, ապա վերջինիս մոտ Դոն Կիխո‐
տը §էքզիստենցիալ կերպար¦ է (Կամյուի ձևակերպումն է. Կամյուն
այդպիսի էքզիստենցիալ կերպար էր համարում Դոն Ժուանին), նա
ապրում է կյանքի երազի մեջ, իսկ կյանքն ինքը երազ է:
Ընդվզող և ընդվզմամբ աբսուրդը հաստատող այդ կերպարին Ու‐
նամունոն անդրադարձել է §Մահ Դոն Կիխոտին¦, §Վշտահար Ասպե‐
տը¦, §Դոն Կիխոտ և Սանչո¦, §Ճանապարհ դեպի Դոն Կիխոտի շի‐
րիմ¦ էսսեներում, §Դոն Կիխոտի վարքը¦ ու էքզիստենցիալիստական
տրամադրությունների փիլիսոփայությունը խտացնող §Կյանքի ողբեր‐
∙ական զ∙ացումը¦ և §Քրիստոնեության հո∙եվարքը¦ ∙րքերում: Գրո‐
ղի բոլոր ստեղծա∙ործություններում նկատելի է կյանքի ողբեր∙ակա‐
նության այդ զ∙ացումը: Նրան հետաքրքրում են հավատի, մահվան և
անմահության խնդիրները: Ըստ նրա, անմահության խնդրի առջև
կան∙նած սկեպտիկ բանականության և հուսահատական զ∙ացում‐
ներից ծնվում է §կյանքի ողբեր∙ական զ∙ացումը¦, որը որոշակիու‐
թյուն է ստանում որպես մարդկային կեցության վերջավորության ան‐
հատական վերապրում: Ունամունոյի փիլիսոփայության հիմնախն‐
դիրն անսահմանի և վերջավորի, մահվան և անմահության, հավատի
անհրաժեշտության և ժամանակակից ∙իտակցության համար հավա‐
տի անհնարինության հակասության լուծումը ∙տնելն է:
Եվ այսպես, կարելի է պնդել, որ լատինաամերիկյան էքզիստենցի‐
ալիզմը ձևավորվում է ∙երմանականին և ֆրանսիականին նախորդող
իսպանականի ազդեցությամբ ու զար∙անում եվրոպական էքզիստեն‐
ցիալիզմին զու∙ահեռ, ∙րեթե միաժամանակ, և այստեղ ∙րականա‐
∙ետները դժվարանում են լատինաամերիկյանը միանշանակ եվրո‐
պականի ազդեցություն համարել: Լատինաամերիկյան էքզիստենցի‐
ալիզմը, սակայն, բացառապես ∙րական ֆենոմեն է և ֆրանսիականի
նման չունի իր փիլիսոփայական‐տեսական հիմքը:
Լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմի առաջին խոշորա∙ույն
հեղինակներից երկուսի` Ռոբերտո Արլտի և Էդուարդո Մալեայի ստեղ‐
ծա∙ործությունները լույս են տեսել 1920‐30‐ական թվականներին` նա‐
խորդելով Կամյուի և Սարտրի ∙ործերին, իսկ Խուան Կառլոս Օնետտի‐
ի և մյուս ∙րողների երկերը լույս են տեսել ֆրանսիական էքզիստենցի‐
ալիզմի անկյունաքարային երկերի հետ միաժամանակ: Առանձին ∙ր‐
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քով լույս տեսած Օնետիի առաջին վիպակը` §Անդունդը¦, օրինակ,
∙րվել է 1939 թվականին` Սարտրի §Սրտխառնուք¦ վեպից ուղիղ մեկ
տարի անց: §Անդունդը¦ կարդալով Սարտրի §Սրտխառնուքին¦ զու‐
∙ահեռ` զարմանում ես թաքնված այն հոսանքներով,‐∙րում է լատի‐
նաամերիկացի ∙րականա∙ետ Խուան Գաբրիել Վասկեսը,‐ որոնք մի‐
ավորում են այս երկու ∙րողներին: Այս հեղինակները միմյանց ∙ործե‐
րը չեն էլ կարդացել, բայց և այնպես, զարմանք են պատճառում ինչ‐
պես իրարից հեռու ցեղերի հնա∙ույն առասպելների անբացատրելի
նմանությունները: Զարմանալի է, երբ մեկը որսում է, թե ինչ է ∙րվում
1939 թվին Լատինական Ամերիկայում` մի երկրում, որի ∙րականու‐
թյունը դեռ կառչած էր 19‐րդ դարի իր ∙րական ավանդույթներից¦ 5:
Լատինաամերիկյան էկզիստենցիալիզմի և ընդհանրապես մո‐
դեռնիզմի վրա մեծ ազդեցություն է թողել Ռոբերտո Արլտի արձակը:
Կորտասարն ասել է. §Մենք բոլորս դուրս ենք եկել Արլտի ∙րչի տա‐
կից¦ 6: Նույնը կարող էր ասել նաև Օնետտին: Նրա երազող հերոսը
հիշեցնում է Արլտի §Չար խաղալիք¦ վեպի Սիլվիոյին: Սիլվիոն միայ‐
նակ, օտարված, թշվառ և աղքատ պատանի է, որին կյանքն անընդ‐
հատ մերժում, ստորացնում է` ի վերջո դարձնելով մատնիչ: Արլտի վե‐
պը բաղկացած է չորս ∙լխից, յուրաքանչյուր ∙լուխը հերոսի ինքնա‐
հաստատման փորձերից մեկի ձախողումն է: Նա աստիճան առ աս‐
տիճան անկում է ապրում, մինչև մեղքերից ցածրա∙ույնը` Հուդայի
մեղքը` մատնելով ընկերոջն առանց շարժառիթի, ինչպես առանց
շարժառիթի կարող են ∙ործել էքզիստենցիալ կերպարները, օրինակ՝
Ժիդի և Կամյուի հերոսները: Սիլվիոն հանկարծակի, ինչ‐որ մի պահի
զ∙ում է, որ աշխարհը խորթ և օտար է իրեն ու ատրճանակ ∙նելով,
որոշում է ինքնասպանությամբ վերջ տալ ∙ոյությանը. §Ինձ հարկա‐
վոր չէ մահանալ... բայց ես պետք է սպանեմ ինձ¦,‐ չէի հասցրել մտա‐
ծել այդ մասին, երբ այդ մտքի հանճարեղ անհեթեթությունը կաթվա‐
ծահար արեց կամքս¦7: Բայց այդ ամենի հետ Սիլվիոն նաև Կամյուի
վաղ շրջանի հերոսների պես ռոմանտիկ, երազող կերպար է, նա երա‐
զում էր ընկնող աստղերի վրա հաշվիչ դնելու, անհավանական այլ
∙յուտերի մասին:
5 Juan Gabriel Vոsquez, Onetti en su pozo, http://www.elespectador.com/colum‐
na138705‐onetti‐su‐pozo.
6 Cortոzar J. «Prefacioե en Roberto Arlt, Obras completas, 2 vols. Buenos
Aires: Carlos Lohlռ, 1981, pp. 3‐11.
7 Arlt R., El Juguete Rabioso, B. A., Losada, 2003, p.1 02.
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Եթե §Չար խաղալիքը¦ ∙րված է իսպանական պիկարոյական վե‐
պի ավանդույթներով, ապա §Կախարդական սեր¦‐ը զ∙ալի չափով
խոհա∙րական բնույթի ստեղծա∙ործություն է: Արկածային տարրին
այստեղ փոխարինում է ∙ործողության բացակայությունը: Բալդերի
համար ժամանակը կան∙նած է, այն դեպքում, երբ §այն անցնում է
աշխարհի բոլոր օրացույցներով¦8: Այս նախադասությամբ ավարտ‐
վող ∙լխին հաջորդում է §Գորշ կյանք¦ ∙լուխը: Հերոսը հասարակու‐
թյունից ինքնամեկուսացված մարդ է: Նրա կարծիքով հասարակու‐
թյունը հիմնված է §հարկադրված համակեցության¦ վրա: Մարդկային
համակեցությունը հնարավոր է միայն կեղծիքի շնորհիվ: Բալդերը
մերկացնում է այդ կեղծիքի վրա հիմնված հասարակության արատնե‐
րը: Նրա համար կան սոցիալական տարբեր հարթություններում`
վերևում և ներքևում ∙տնվող մարդիկ: Գրողը հակադրում է այս երկու‐
սին և իրեն դուրս է պատկերացնում նրանցից: Նա բացարձակապես
§ապասոցիալականացված¦ անհատ է և սոցիումի մեջ ապրող մար‐
դու մասին ասում է. §Նրանք ապրում են: Բոլորը: Շարժվում են մեքե‐
նայացված, ինչպես մրջյուններ: Մեկընդմիշտ սահմանված երթուղով:
Տուն` աշխատանք, աշխատանք` տուն: Սրճարան: Սրճարանից` հա‐
սարակաց տուն: Հասարակաց տնից` կինոթատրոն: Նույն երթուղին:
Անընդհատ: Նույն շարժումները: Նույն մտքերը: Մենք պարտավորու‐
թյուն ենք կատարում: Մենք կար∙ապահ մարդիկ ենք: Մենք կույսեր
ենք: Մենք կատարում ենք մեր պարտականությունը: Հար∙անք ենք
տածում մեր մայրերի, մեր կանանց, մեր քույրերի, մեր զավակների
հանդեպ: Առաքինի ենք: Մենք կատարում ենք մեր պարտքը: Ճիշտ
այնպես, ինչպես մրջյունները: Մեկ այս կողմ, մեկ այն կողմ: Նրանք
ապրում են: Կյանքը հենց դա է, որ կա: Չկա վախկոտ մեկը, որ չպար‐
ծենա իր առաքինությամբ այն պատճառով, որ կատարում է իր
պարտքը¦9:
Էքզիստենցիալ կերպարն ընդվզող մարդն է, որ որոշում է հա‐
կադրվել հասարակության կողմից մեկընդմիշտ հաստատված կար‐
∙ուկանոնին ու երթուղուն: Հերոսի ողբեր∙ությունը մարդու մենության
ողբեր∙ությունն է:
Լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմի մյուս խոշոր ներկայա‐
ցուցիչն Էդուարդո Մալեան է: Սկզբնական շրջանում Մալեան հիշեց‐
նում է Ջոյսի §∙իտակցության հոսքը¦: Մալեան, ի տարբերություն վե‐
8 Arlt R., El amor brujo. B. A., Losada, 1980, p. 158.
9 Նույն տեղում, էջ 199:
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րը թվարկած լատինաամերիկացի մյուս հեղինակների, ավելի համա‐
կար∙ված ու հետևողական էքզիստենցիալիստ է և ավելի մոտ է
կան∙նած ֆրանսիացիներին, քան նրանցից որևէ մեկը. պատահա‐
կան չէ, որ Գաբրիել Մարսելը բարձր էր ∙նահատում հատկապես նրա
արձակը: Թեև Մալեան, անշուշտ, Մարսելին հարազատ էր նաև իր
կրոնական հայացքներով:
Մալեայի հերոսները հավատում են Աստծո ∙ոյությանը, թեև Աստ‐
ված նրա համար անհաս է և անճանաչելի: Մարդն այս աշխարհում լք‐
ված է Աստծու կողմից, և ինքը պետք է կերտի իրեն, ինքն է միայն պա‐
տասխանատու իր անձի որակների համար: §Նրան քիչ էր հետաքրք‐
րում, ինչ է դառնալու իր որդին` սո՞ւրբ, թե՞ ոճրա∙ործ, չքավո՞ր, թե՞ հա‐
րուստ, երջանի՞կ, թե՞ ձախողակ. նա կարևորում էր միայն մենության
մեջ մարդու խորքում հասունացող հո∙եկան ուժերին, որոնց շնորհիվ
իրա∙ործվում է վերին նախախնամությունը10,‐ ասում է §Վիրավո‐
րանք¦ վեպի հերոսն իր հոր մասին: Ահա ևս աթեիստական և կրոնա‐
կան էքզիստենցիալիզմի մեկ տարբերություն` մարդը կարող է ընտ‐
րել` իր ճակատա∙րի տնօրինումը պատահականությա՞նը, թե՞ §վերին
նախախնամությանը¦ հանձնել: Եթե Կամյուն ∙տնում էր, որ աշխար‐
հը, որքան էլ աբսուրդ է, մարդ պետք է արժանապատվորեն կրի իր
ճակատա∙իրը և պայքարի աբսուրդի դեմ, ապա Մալեայի §ընդվզող
մարդը¦ (Կամյուի բնորոշումն է. խոսքը §Վիրավորանք¦ վեպի հերոս
Բլանի մասին է) ինքնասպանության է դիմում` §մարտահրավեր¦ նե‐
տելով §Երկնքին ու Բարձրյալին¦: Բլանն անտեսված ու լքված է զ∙ում
իրեն, նա խորապես վիրավորված է ոչ միայն մարդկանցից, այլև Աստ‐
ծուց: Ռոբերտո Արլտի հերոսի` Բալդերի նման նա ∙տնում է, որ կյանքն
աբսուրդ է, ուստի աբսուրդ է նաև հանուն աբսուրդի մղվող պայքարը:
Կյանքի դեմ պայքարում մարդուն միայն պարտություն է սպասվում:
Ինչ վերաբերում է §∙իտակցության հոսքին¦, ապա Մալեային ար‐
ձակի այդ տեխնիկան հետաքրքրում է այնքանով, որքանով իբրև էք‐
զիստենցիալիստ նա ուսումնասիրում է §∙իտակցության վիճակները¦
(սա նաև Սարտրի խնդիրն էր), սակայն §∙իտակցության հոսքի¦
հնարքների կիրառման մեջ ∙րողը երբեք չի հասնում ծայրահեղու‐
թյունների, ∙աղափարական‐փիլիսոփայական կողմը նրա վեպերում
և վիպակներում ավելի էական է, քան ոճականը: §Վիպասանի ∙րա‐
ռումներում¦ նա ∙րում է. §Որքան վնաս հասցրեց ոճաբան Ֆլոբերը
10 Mallea, E., El resentimiento. Sudamericana, B. A., 1970, p.342.

263

վիպասան Ֆլոբերին¦: Գրողը համոզված է, որ §լավ ոճը վեպը զրկում
է որոշ արժանիքներից¦11:
Մալեան հայտնի է իր եռա∙րության (§Վիրավորանք¦, §Ինքնամ‐
փոփ մարդիկ¦ և §Խաբեություն¦ վեպերը) առաջաբանում վիպաշարի
հղացման մասին նա ∙րում է. §Առաջին վեպի հղացքում կոնֆլիկտն է
մարդկանց, երկրորդում` մարդու և սեփական անձի և երրորդում`
մարդու և աշխարհի միջև¦12: Կարելի է ասել, որ վիպասանն առանձ‐
նացնում է օտարման երեք տեսակ` օտարում հասարակությունից,
ինքնաօտարում և օտարում իրականությունից:
Մալեայի երկերի ∙լուխ∙ործոցը §Չավես¦ (1953) վիպակն է, որի
համանուն ինքնամփոփ ու լռակյաց հերոսը հազվադեպ է խոսքի բռն‐
վում մարդկանց հետ` խոսելով իր համար ճակատա∙րական նշանա‐
կություն ունեցող պահերին միայն: Ընդհանրապես Մալեայի բոլոր
ստեղծա∙ործությունների հերոսները լռակյաց ու ինքնամփոփ մար‐
դիկ են, որոնք իրենց հո∙ու խորքում կրում են այդ ողբեր∙ությունը և
հենց այդ պատճառով էլ նրա վեպերում ու վիպակներում չափազանց
քիչ է, ∙րեթե բացակայում են երկխոսությունները:
Լատինաամերիկյան էքզիստենցիալիզմի հեղինակներից կարելի
է առանձնացնել նաև չիլիացի հայտնի վիպասան Խոսե Դոնոսոյին:
Նրա լավա∙ույն ստեղծա∙ործությունը` §Հարևան այ∙ին¦ վեպը, օտա‐
րության մեջ ∙տնվող, օտարությունն ու իրենց մենությունը խորապես
վերապրող, բայց նաև միմյանց օտար ամուսնական զույ∙ի մասին է
պատմում: Իրադարձային առումով երկում նշանակալից ոչինչ չի կա‐
տարվում: Խուլիոն ու Գլորիան դատապարտված են §իրադարձու‐
թյուններից աղքատ¦ մի ∙ոյության: Այդ առումով այն տիպիկ էքզիս‐
տենցիալիստական ստեղծա∙ործություն է: Կինը լրա∙րող է, ամուսի‐
նը` ձախողված վիպասան, որ ամեն ∙նով, նախանձելով լատինաա‐
մերիկացի հեղինակների` Մարկեսի, Կորտասարի, Ֆուենտեսի փառ‐
քին, փորձում է հրատարակվել Իսպանիայի հայտնի հրատարակչու‐
թյուններում ու հաջողության չի հասնում:
Եթե ըստ Սարտրի հույսը ոչ մի դեպքում չպետք է դառնա մարդկա‐
յին ∙ործունեության նախապայման, ապա ըստ Դոնոսոյի §Հույսը բո‐
լոր չարիքներից վատթարա∙ույնն է¦13:
Էքզիստենցիալիզմի ∙րականության կարևորա∙ույն թեմաներից է
11 Mallea E., Notas de un novelista, B. A., Emecռ, 1954, p.122.
12 Mallea E., El resentimiento. Sudamericana, B. A., 1970, p.7.
13 Donoso J,. El lugar sin lվmites. S., Alfaguara, 2011. p. 154.
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նաև մենության թեման, որը նույնպես բնորոշ է լատինաամերիկյան
շատ հեղինակների: Կարելի է հիշել նույն Օկտավիո Պասի ամենա‐
հայտնի` §Մենության լաբիրինթոսը¦ ∙իրքը (1950): §Մենության դիա‐
լեկտիկան¦ էսսեում նա ∙րում է. §Միայն մեքսիկացին չէ, որ մենության,
լքվածության և ինքնաօտարման զ∙ացում է ապրում: Բոլոր մարդիկ
կյանքում ինչ‐որ մի պահի իրենց միայնակ են զ∙ում. ըստ էության մար‐
դը միշտ էլ միայնակ է: Չէ՞ որ ապրել նշանակում է անընդհատ հրա‐
ժեշտ տալ նրան, ով մի ժամանակ եղել է, դառնալով մեկը, որ պիտի լի‐
նենք հավերժ մեզ խորթ ∙ալիքի մեջ: Մենությունը մարդկային կեցու‐
թյան խորքային իմաստն է: Միայն մարդը կարող է լինել միայնակ և մի‐
այն նա չի կարող ∙ոյատևել առանց իր նմանի: Մարդը հաղորդակցման
կարոտ է և փնտրտուքի մեջ է: Այդ իսկ պատճառով ամեն ան∙ամ մեզ
մարդ զ∙ալով, մենք զ∙ում ենք ուրիշի բացակայությունը, մենք մեզ մի‐
այնակ ենք զ∙ում¦14: Դժվար է ∙տնել մենության էքզիստենցիալ իմաս‐
տին նվիրված մեկ այլ խորքային ձևակերպում, քան Պասից մեջբերված
խոսքերն են: Իր էսսեում նա նկարա∙րում է, թե ինչպես է մարդը ծնվե‐
լուց հետո ընկնում օտար ու թշնամական աշխարհ, ինչպես է աստիճա‐
նաբար մարդու` աշխարհից տարանջատված լինելու զ∙ացումը փոխ‐
վում մենության զ∙ացման: Միայնակ մարդը լքված է Աստծուց: Մենու‐
թյունը դառնում է մարդու ճակատա∙իրը, նա փորձում է փախչել նրա‐
նից, ինչը չի հաջողվում: Մենությունը պատիժ է, հատուցում և ապաշ‐
խարում: Ծնունդը և մահը մարդուն մենությամբ փորձելու միջոցներ են:
Մարդը ծնվում և մահանում է մենակ: Մահվան ապրումը ժամանակի
հետ փոխակերպվում է սեփական մահկանացության ∙իտակցման, իսկ
մեր շուրջն ամեն ինչ հիշեցնում է, որ մենք պետք է մահանանք: Մեզ սո‐
վորեցնում են ոչ այնքան ապրել, որքան մահանալ:
Մարդը փորձում է փրկվել սիրելով: Պասն անդրադառնում է նաև
սեռերի հարաբերության մեջ մենության վերապրմանը: Ըստ նրա, սի‐
րո տառապանքը մենության տառապանքն է հենց: Մենք հաղորդակց‐
վում ենք ոչ թե կնոջ հետ, այլ նրա՝ մասին ունեցած մեր պատկերաց‐
ման: Տղամարդը և կինն էությամբ օտար են միմյանց: Սերը ընտրու‐
թյուն է, բայց մարդը չի ընտրում, նրան պարզապես թվում է, թե ինքն
է կատարում. ընտրության ազատությունը պատրանք է: Այսպիսով,
Պասը, մենության տեսանկյունից դիտարկելով էքզիստենցիալ հաս‐
կացությունները, ուրվա∙ծում է մարդու երկրային ողջ ուղին:
14 Octavio P., EL LABERINTO DE LA SOLEDAD, cd. Fondo de Cultura
Econցmica, S.A., M., 1950, p. 5.
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ՍԻՄՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ
Բանալի բառեր.‐ լատինաամերիկյան ∙րականություն,
էկզիստենցիալիզմ, մենություն, ձախողում:
Ðåçþìå
Ìàðèíå Êèðàêîñÿí
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ËÀÒÈÍÎÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÝÊÇÈÑÒÅÍÖÈÀËÈÇÌÀ
Ëàòèíîàìåðèêàíñêèé ýêçèñòåíöèàëèçì ñôîðìèðîâàëñÿ ïîä âëèÿíèåì
èñïàíñêîãî ýêçèñòåíöèàëèçìà, êîòîðûé ïðåäøåñòâîâàë íåìåöêîìó è
ôðàíöóçñêîìó è íà÷àë ðàçâèâàòüñÿ ïàðàëëåëüíî åâðîïåéñêîìó, ïî÷òè
îäíîâðåìåííî. Íî â îòëè÷èè îò ôðàíöóçñêîãî, ëàòèíîàìåðèêàíñêèé ÿâëÿåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ëèòåðàòóðíûì ôåíîìåíîì è ó íåãî íåò ôèëîñîôñêî òåîðåòè÷åñêîé îñíîâû.
ßðûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ëàòèíîàìåðèêàíñêîãî ýêçèñòåíöèàëèçìà ÿâëÿþòñÿ
Ýäóàðäî Ìàëåà, Ðîáåðòî Àðëò, Ýðíåñòî Ñàáàòî, Õîñå Äîíîñî è Õóàí Êàðëîñ
Îíåòòè.

Summary
Marine Kirakosyan
PECULIARITIES OF LATIN AMERICAN EXISTENTIALISM
The Latin American existentialism has envolved in parallel with the
European existentialism under the influence of the Spanish existencial
movement which in fact preceded both French and German existentialism.
Just like in France it is solely a literature phenomenon without any philo‐
sophical theory in its basis. The most renowed autohors of Latin American
existentialism are Eduardo Malea, Roberto Arlt, Ernesto Sabato, Jose
Donoso, Juan Carlos Onetti.
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բանասիրական ∙իտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ1 ՄՈՏԻՎԸ՝ ԸՍՏ ԼԱՈ ՄԱՅԻ §ՄԻ
ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ¦
ՊԱՏՄՎԱԾԱՇԱՐԻ
Սույն հոդվածը ∙րելիս սահմանափակվել ենք միայն Լաո Մայի
պատմվածքներում կոռուպցիային վերաբերող մոտիվների քննու‐
թյամբ։ Այն խիստ կարևոր ենք համարել՝ մի քանի առանձնահատկու‐
թյուններից ելնելով.
Ա.կոռուպցիայի, կաշառակերության ի հայտ ∙ալը ∙եղարվեստա‐
կան ∙րականության մեջ ինքնին խոսում է այն մասին, որ հասարակա‐
կան կյանքում պրոբլեմը դառնում է շոշափելի, հրատապ, որի
հետևանքով էլ §սպրդում¦ է ∙րականություն։ Երբ ∙րողը անդրադառ‐
նում է կաշառակերությանը, ըստ էության, խախտում է տաբուն, և նրա
ստեղծա∙ործությունները ստանում են քաղաքական շեշտադրում,
իսկ բուն ∙րողը ակամայից դառնում է մտավորական‐տեր2, քաղաքա‐
ցիական հասարակության ու խոսույթի կերտման աջակից։
Բ.Որքան մեզ հայտնի է, կոռուպցիայի մոտիվը առանձին քննու‐
թյան առարկա չի դարձել հայալեզու ∙րականա∙իտական, պատմա‐
∙իտական ուսումնասիրություններում։ Կաշառակերության, կառուպ‐
ցիայի, ∙ողության, §∙ցելու¦ մոտիվները3 դեռևս սպասում են իրենց ու‐
1 Այս հասկացությունը օ∙տա∙ործում ենք որպես սեռանիշ, որպեսզի խուսա‐
փենք այս համընդհանուր երևույթին տրվող այլ բառերի՝ տեսականիշների (օր.՝
կաշառք, դարձա∙ումար, §պատիվ տալ¦ (ïî÷åñòü), բյուջեի թալան (=êàçíîêðàäñòâî) և այլն) մանրամասն քննությունից։ Ստորև շարադրվող քննության փորձում
հստակ տարանջատում չենք մտցրել կաշառքների տեսակների վերաբերյալ՝ ու‐
ղիղ ու անուղղակի, նյութական և աննյութական և այլն։
2 Ինտելեկտուալ‐տեր մտավորականի մոդելի մասին տեԲս Տի∙րան Սիմյան,
1918‐1939 թթ. ∙երմանական վեպի ∙աղափարա∙եղարվեստական պրոբլեմատի‐
կան, Երևան, 2015, էջ 15, 47‐48, 49‐50, 113, 115, 427։
3 Մի ճշ∙րտում անենք։ Եթե թեման չի ենթադրում ∙ործողություն, ապա նա‐
խընտրելի է օ∙տա∙ործել §թեմա¦ բառը, իսկ եթե թեման, որն ան∙ամ արտա‐
հայտվում է ∙ոյականով, բայց թաքնված կերպով ենթադրում է ∙ործողություն, ∙որ‐
ծընթաց, ապա ∙ոյականի հետ §մոտիվ¦ բառը օ∙տա∙ործելը սխալ չէ։ Օրինակ՝
∙ողության, կաշառակերության, դարձա∙ումարի, կոռուպցիայի մոտիվները, բայց
ոչ՝ բնության, արևի ու լուսնի մոտիվները։
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