ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆՆԱ

ԱՐՎԵՍՏԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ
ԸՍՏ ՄԻԳԵԼ ԴԵ ՈՒՆԱՄՈՒՆՈՅԻ
Ինչպես փիլիսոփայության մեջ, այնպես էլ` արվեստում, Ունամու‐
նոյին հետաքրքրում է միայն տառապող մարդը, արվեստն օ∙նում է
մարդուն ∙իտակցել և ընդունել դիմացինի ողբեր∙ությունը, ցավը,
որովհետև միայն արվեստը կարող է մարդու մեջ կարեկցանք և
∙թասրտություն առաջացնել դիմացինի նկատմամբ: Արվեստի հան‐
դեպ Ունամունոյի վերաբերմունքն առավել քան պահպանողական է:
Արվեստի ձևերի մեջ ∙րողը նախապատվությունը տալիս է ∙եղան‐
կարչությանը, ֆի∙ուրատիվ արվեստին, շեշտադրում պեյզաժի ∙ե‐
ղեցկությունը: Ունամունոն երբեք չի անդրադառնում էքսպրեսիոնիզ‐
մին, աբստրակտ արվեստին, ռուսական կոնստրուկտիվիզմին, ոչ էլ
սյուրռեալիզմին: Ունամունոյի համար արվեստի առաջնային ∙ործա‐
ռույթը` մարդուն բնության ∙եղեցկությանը մոտեցնելն է, իսկ այդ ∙ե‐
ղեցկությունը բացահայտելու լավա∙ույն միջոցը` պեյզաժը: Արվեստը
և բնությունը միմյանց ստեղծում, արարում են փոխադարձաբար: Պեյ‐
զաժի ∙եղա∙իտության ընկալմանը կարելի է հասնել այն դեպքում,
երբ ինքներս մեզ սովորեցնում ենք տեսնել դրա ամբողջ ∙եղեցկու‐
թյունը, հենց արվեստն է, որ բնությունը ներկում է ∙եղեցիկով, այ‐
սինքն` արվեստը սովորեցնում է մեզ տեսնել ∙եղեցիկը: Տարբեր հոդ‐
վածներում Ունամունոն անդրադառնում է արվեստի խնդիրներին:
Ըստ նրա` հաճախ արվեստա∙ետն անմահանում, հավերժանում է
շնորհիվ իր ստեղծած, կերտած հերոսների և կերպարների, այս ∙ա‐
ղափարը զար∙ացնում է §Դոն Կիխոտի և Սանչոյի կյանքը¦ փիլիսո‐
փայական էսսեում:
Իսպանական ∙եղանկարչության մեջ Ունամունոն առանձնացնում
է Վելասկեսին, Գոյային, Էլ Գրեկոյին, նրանց համարում իսպանական
∙եղարվեստի հիմնադիրներ: Իբրև ∙եղանկարչական արվեստի
ներշնչանքի աղբյուր, Ունամունոն առաջարկում է պատկերել Ալոնսո
Կիխանոյին, այսինքն` Սերվանտեսի Դոն Կիխոտին, ակնարկելով, որ
նկարիչը պետք է թափանցի նրա հո∙ու ∙եղեցկության մեջ, նա պետք
է պատկերի Դոն Կիխոտի հո∙ին, որպեսզի կարողանա ընկալել նրա
հո∙ևոր հարուստ ներաշխարհը: Շատ ժողովուրդներ պատկերել են
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այս հերոսին և տարբեր կերպարներ ստացել, օրինակ` ֆրանսիական
Դոն Կիխոտը` ոլորած, սուր այտամորուսով, զարմանք, բայց և միա‐
ժամանակ տխրություն արտահայտող հայացքով մի կերպար է, որը
նման չէ իսպանացի Դոն Կիխոտին, ∙ոյություն ունի նաև Դոն Կիխոտի
ան∙լիական տարբերակը, որն արդեն նման է իսպանական տարբե‐
րակին` ճշմարիտ Կիխոտն է1:
Ունամունոյի` ճարտարապետության մասին կարծիքները կարելի է
∙տնել Սալամանկա քաղաքի շուրջ պտտվող արվեստաբանական
վերլուծություններում: 1906 թվականի սեպտեմբերի 12‐ի հոդվածում
վերջինս ∙րում է. §Մտնում եմ Սալամանկա, որքան հրաշալի է տեսնել
ռոմանական եկեղեցիները: Սալամանկան Վերածննդի քաղաք է, լիո‐
վին ներծծված այդ դարաշրջանով, լի` արծաթազօծ և ոսկեզօծ հուշ‐
ակոթողներով¦2: Ըստ ∙րողի` չկա ավելի ∙րավիչ և հետաքրքիր բան,
քան ճարտարապետական այն ∙ործը, որը ներկայանում է առանց
ավելորդ զարդարանքների: §Մաքուր ճարտարապետություն¦, ահա
սա է հրաշալին արվեստի այս ճյուղի մեջ, որտեղ միահյուսվում են մա‐
քուր քանդակա∙ործությունը և ∙եղանկարչությունը, ինչպես իսկական
մարդը, որն օժտված է և՛ հո∙ով, և՛ մարմնով, ինչպես որ նրբորեն մի‐
ահյուսվում են ձևն ու բովանդակությունը: Սակայն ամեն ան∙ամ, երբ
որևէ շինության վրա նկատում եմ աչք զարնող զարդանմուշ կամ զար‐
դարանքի նման մի բան, անմիջապես մտածում եմ, որ այն ստեղծել են
որևէ բան ծածկելու, որևէ թերություն կոծկելու նպատակով¦3:
Ճարտարապետության մեջ Ունամունոն նախապատվությունը տա‐
լիս է պարզությանն ու թեթևությանը. հսկա չափերի մեջ չէ շքեղությու‐
նը, այլ` նրբին ∙ծերի, կարևոր է նաև քարի ∙ույնը, առհասարակ, հե‐
տաքրքիր մտահղացումը: Լավ ճարտարապետներին ∙րողն անվա‐
նում է արվեստա∙ետներ. մի բան է ճարտարա∙իտական և շինարա‐
րական տեխնիկան, այլ բան է ճարտարապետական լուծումներ ∙տ‐
նելը, որտեղ չափազանց կարևոր է որոշել նյութերի և ∙ույների միջև
ճիշտ համապատասխանությունը, այդ է պատճառը, որ ճարտարա‐
պետության մեջ իր նշած արվեստա∙ետներին Ունամունոն դասա‐
կար∙ում է երկու խմբի` բարձր կար∙ի ճարտարապետներ, որոնք
ճարտարապետական բարդա∙ույն մտահղացումների և լուծումների
հեղինակ են և երկրորդ կար∙ի ճարտարապետներ, որոնք կյանքի են
1 Rodríguez F. A., Miguel de Unamuno, Peregrino de la Belleza, Barcelona, 2008. p. 32.
2 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 56-59:
3 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 78-79:
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կոչում վերջիններիս ∙աղափարները: Գեղեցկությունը միայն արտա‐
քին հատկանիշ չէ, այն պետք է օժտված լինի նաև օ∙տակարության
հատկանիշով, լինի մնայուն և բարձրարժեք: Պետք է նշել, որ իր
ստեղծա∙ործական ∙ործունեության ընթացքում Ունամունոն մշտա‐
պես փնտրել է կատարյալ ∙եղեցկությունը, ըստ ∙րողի` հավատի և
բարու կորստից հետո իբրև կյանքի բարձրա∙ույն իդեալ մարդուն
մնում է միայն ∙եղեցկությունը:
Ինչ վերաբերում է երաժշտությանը, ապա Ունամունոն վերջինիս
անդրադառնում է բացառապես պոեզիայի առնչությամբ, քանզի հա‐
մոզված է, որ այն, ինչ երաժշտություն չէ, պոեզիա է: Կարելի է ենթադ‐
րել, որ երաժշտության հանդեպ Ունամունոյի վերաբերմունքը բնու‐
թա∙րելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նրա պոեզիան: Ունա‐
մունոն չի ընդունում մոդեռնիզմի §արհեստական¦ երաժշտականու‐
թյունը պոեզիայում, ոչ էլ սիմվոլիստների` բանաստեղծության մեջ նո‐
տաների սիմվոլիկ նշանակության ∙երօ∙տա∙ործումը` §Երաժշտու‐
թյունը,‐ ասում է հեղինակը, խորացնում է մեր զ∙ացմունքները, ստի‐
պում լինել ավելին, քան իրականում կանք: Երաժշտությունը նման է
սրբա∙ործության, մաքրամաքուր եր∙ի, որի միջոցով բնությունը
պատմում է աստվածային փառքի մասին¦4: Ունամունոն տարբերա‐
կում է ներքին և արտաքին երաժշտություններ: Ներքին երաժշտությու‐
նը ծնվում է տիեզերքի և մարդու ներդաշնակությունից, իսկ արտաքի‐
նը` սոսկ ձև է` առանց էության` փակված կաղապարի մեջ: Հաշվի առ‐
նելով Ունամունոյի ∙եղա∙իտության իդեալիստական ըմբռնումը,
պետք է նշել, որ պոեզիայում վերջինս փնտրում է բանաստեղծության
ներքին ռիթմը, երաժշտությունը, որը կախված չէ ակուստիկ ∙ործա‐
ռույթներից` չափ, շեշտ, դադար, այլ որպեսզի բնական ձևով ներդաշ‐
նակվի բանաստեղծության հետ: Ռիթմը պետք է շարունակի այն ∙որ‐
ծընթացը, որը ներսից ∙նում է դեպի դուրս և ոչ հակառակը: Ունամու‐
նոն երաժշտությունը նույնացնում է նաև պեյզաժի հետ, քանի որ
դրանց միջոցով կարելի է հասնել երազներին, իդեալներին, անմատ‐
չելիին, ենթա∙իտակցականին: Այս մասին ∙րում է. §Պեյզաժը նման է
երաժշտության, որն իր քաղցր հնչյուններով ուղեկցում է մեզ դեպի
անձև երազներն ու անհասանելի իդեալները: Մարդկային հո∙ին վեր
է հառնում մոռացված ∙աղափարների և ննջող զ∙ացմունքների մի‐
4 Sánchez Barbudo, A., Cartas íntimas de Miguel de Unamuno, recopilación, introducción
y notas, Salamanca, 1986, p. 1531.
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ջից` վեր հանելով ենթա∙իտակցական աշխարհի ամբողջ հարստու‐
թյունը¦5:
Արվեստում Ունամունոն առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձ‐
նում լեզվին: Հետաքրքրաշարժն այն է, որ վերջինս փորձում է լեզուն
բնորոշել նաև որպես մշակութային ∙ործիք` կիրառելի միայն տղա‐
մարդկանց համար, այլ կերպ ասած` ∙ործիք` այրական մշակույթի
արտահայտման համար, սակայն կնոջ համար §տղամարդկային¦
∙ործիքն օ∙տա∙ործելը նույնն է, ինչ տաբատ հա∙նելը: Իհարկե կինը
և՛ խոսում է այդ լեզվով, և՛ տաբատ հա∙նում, սակայն երկու դեպքում
էլ աչքի չի ընկնում: Թերևս սա է պատճառը, որ լավա∙ույն փիլիսոփա‐
ները, պոետները, առհասարակ արվեստա∙ետները տղամարդիկ են,
իսկ կանայք փայլում են անձնական նամակներ ∙րելու ∙ործում, որով‐
հետև դրանցում լեզուն և ոճը խիստ տնային են, կանացի6: Հնարավոր
չէ միևնույն բանն ասել տարբեր լեզուներով և ունենալ նույն զ∙ացողու‐
թյունը, հնարավոր չէ Սերվանտեսի §Դոն Կիխոտը¦ կարդալ ան∙լերեն
և մտածել կիխոտյան, այսինքն` իսպանական փիլիսոփայությամբ,
նույնիսկ հրաշալի թար∙մանության դեպքում, այդ է պատճառը, որ Ու‐
նամունոն իր սիրելի փիլիսոփաների ∙ործերն ընթերցելու համար նա‐
խընտրում է սովորել տվյալ լեզուն, որպեսզի կարողանա կարդալ
բնա∙իր տեքստը: Լեզուն, ինչպես ցանկացած այլ կենդանի օր∙ա‐
նիզմ, պետք է փոփոխվի, պետք է հո∙եվարք ապրի, ամեն պահ մեռ‐
նի և հարկ եղած դեպքում անմիջապես հարություն առնի` հարստա‐
նալով նոր բառերով, ոճաարտահայտչական միջոցներով7:
Ըստ Ունամունոյի` լեզուն ժողովրդի փորձառության, նրա մտածո‐
ղության պատկերումն է բառերի միջոցով: Լեզուն հետք է թողել ժո‐
ղովրդի հավաքական հիշողության վրա: Մինչև ավետարանական
խոսքը մարդն արդեն հավատում էր աստվածային հրաշքին: Եվ ընդ‐
հանրապես, Ունամունոյի համար փիլիսոփայությունը բանասիրու‐
թյուն է, քանի որ ճիշտ ընտրված բառերով է պայմանավորված խոս‐
քի նշանակությունն ու իմաստը: Բառն իր բնույթով արարչական է, քա‐
նի որ Աստված միայն մարդուն օժտեց Բանը հասկանալու, արտաբե‐
րելու շնորհով: Ստացվում է` լեզուն արդեն իսկ փիլիսոփայություն է:
Սերվանտեսի վեպում Սանչո Պանսան ասում է. §Մեր միտքը հոդա‐
5 Paredes Arnáiz, A., Unamuno y las Artes 18881936, Barcelona, 2006. p. 59.
6 Unamuno de, M., Ramplonería, Madrid, 2005, p. 18.
7 García B., Las relaciones personales y literarios entre Darío y Unamuno, Madrid,
Letralia, 2002, p. 112.
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բաշխ է, այլ կերպ ասած` մենք մտորում, կշռադատում ենք շնորհիվ
հոդաբաշխ լեզվի, իսկ այդ լեզուն ծա∙ել է մեր մերձավորին մեր միտ‐
քը փոխանցելու անհրաժեշտությունից: Մտածել` նշանակում է խոսել
ինքներս մեզ հետ, և խոսում ենք ինքներս մեզ հետ շնորհիվ ուրիշնե‐
րի հետ խոսելու ունակության¦8:
Անդրադառնալով արվեստի խնդիրներին` անհրաժեշտ է մեջբե‐
րել իսպանացի մեկ այլ խոշոր մտածողի կարծիքը, որն ամբողջ դա‐
րաշրջանն ամփոփեց մեկ արտահայտության մեջ` արվեստի ապա‐
մարդկայնացման դարաշրջան, որի բացահայտ դրսևորումները տես‐
նում է ճ∙նաժամ ապրող արևմտյան քաղաքակրթության մեջ: Խոսքը,
բնականաբար, Օրտե∙ա ի Գասսետի մասին է: Վերջինս ∙րում է.
§Պատկերացնենք, որ այն վեհ նպատակները, որոնք դեռ երեկ հաս‐
տատուն և արժեքավոր էին մեզ համար, այսօր կորցնում են իրենց հս‐
տակությունը, հրապույրը, ուժն ու իշխանությունը, սակայն այն, ինչ
պետք է ∙ա փոխարինելու դրանց, նույնպես հաստատուն, մնայուն չէ:
Մարդն այսօր կան∙նած է նման խնդրի առջև, նա չի կարող քայլ անել,
վստահ չէ, ամեն ինչ անորոշ է, ճիշտ այդպիսի իրադրության մեջ է
հայտնվել նաև արևմտյան քաղաքակրթությունը, արվեստը: Եվրոպա‐
ցին կորցրել է երբեմնի կայուն արժեհամակար∙ը, նա չ∙իտի` որ
աստվածներին երկրպա∙ի: Դեռևս երեսուն տարի առաջ ∙իտությու‐
նը, մշակույթը, արվեստը թվում էին ինքնաբավ մեծություններ, մար‐
դիկ դրանց նվիրում էին իրենց ամբողջ կյանքը, արվեստը համարվում
էր ինքնամաքրման մի ձև, սակայն այսօր մշակութապես հասուն մար‐
դիկ չեն ընդունում այն, և ոչ այն պատճառով, որ վատն է կամ լավը,
այլ որովհետև պարզապես չեն հասկանում, չեն ընկալում այն: Նախ‐
կինում արվեստի մեջ ∙նահատվում էին լրջությունն ու հասունությունը,
այժմ` թեթևությունը, զվարճանքի տարրերը, այլ կերպ ասած` արվես‐
տը վերածվել է ժամանցի¦9:
§Հավերժական արվեստ¦ հասկացությունն իր յուրօրինակ նշա‐
նակությունն է ստանում Ունամունոյի ∙եղա∙իտական մտածողության
մեջ, որը, ըստ ∙րողի, ∙ոյություն ունեցող ամենաբարձր իդեալներից
մեկն է: Արվեստն արվեստ է, երբ, զերծ մնալով նորաձև համարվող
արհեստական ձևերից, քայլում է ժամանակի միջով և մնում պատմու‐
թյան մեջ իբրև հավերժության սիմվոլ, իսկ իբրև ճշմարիտ արվեստի
բարձրա∙ույն օրինակ, ∙րողն առաջ է քաշում իսպանական թատրո‐
8 Cervantes de S. M., El ingenioso hidalgo don Quijote, Salamanca, 1994, p. 158.
9 Ortega y Gasset. J., La Deshumanización del arte, Madrid, 20072008, p. 17.
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նը, քանզի այն ապրում է ժողովրդի ներաշխարհում, իսկ ժողովուրդն
ապրում է պատմական միջարկության մեջ: §Թատրոնը ժողովրդի հա‐
վաքական ∙իտակցության ամենամաքուր արտահայտությունն է, այն
ծնվում է էպիկական պոեմի և ժողովրդական քնարեր∙ության հետ,
այն բեմահարթակ է բարձրացնում ժողովրդի ողբեր∙ական կյանքը,
նրա ավանդույթները և պատմության փառքը¦,‐ասում է Ունամունոն10:
Թատրոնում ∙րողը բոլոր ժանրերից վեր է դասում ողբեր∙ությունը,
սրանով է բացատրվում նաև Ունամունոյի պիեսների ուղղվածությունը
դեպի անտիկ ողբեր∙ություն` §Ֆեդրա¦, §Մեդեա¦: Ունամունոն հիաց‐
մունքով է խոսում Շեքսպիրի մասին, նրա մեջ ∙նահատում է դրամա‐
տուր∙իական այն կենդանությունն ու արդիականությունը, որոնցով լի
են նրա բոլոր պիեսները: Ըստ նրա` Շեքսպիրն օժտված է արարչա‐
կան շնորհով, հետևաբար իր սիրելի դրամատուր∙ն է: Գովեստի խոս‐
քերի է արժանանում նաև Լոպե դե Վե∙ան, չնայած չի ընդունում վեր‐
ջինիս հանդիսատեսի ճաշակին տուրք տալու հնազանդությունը:
§Ունամունոն, նրա փիլիսոփայությունը և կրոնը¦ հոդվածում Սա‐
լամանկայի համալսարանի դասախոս Մարիա Խոսե Աբելյան ∙րում է.
§Առաջինը, որ զարմացնում է Ունամունոյի մտածողության մեջ, այն է,
որ վերջինս համոզված է եղել, թե պեյզաժն ուղղակիորեն ազդում է
մարդու ∙իտակցության և հո∙եկերտվածքի ձևավորման և կայացման
վրա¦11: Եվ իսկապես, Ունամունոյի կարծիքով պեյզաժի միջոցով կա‐
րելի է պարզել տվյալ ժողովրդի վերաբերմունքը նաև բնության հան‐
դեպ, սակայն այդ ամենը պարզելու համար պետք է ∙նալ դեպի անց‐
յալ, որում կարող է օ∙նել պատմությունը: Երբեմն բավական է հետևել
ժողովրդի վարքուբարքին, կենցաղավարությանը, չէ՞ որ այդ ժողո‐
վուրդն է կենդանի պահում իր երկրի պատմությունը: Պեյզաժում Ունա‐
մունոն առանձնացնում է լեռները, բարձունքները, ∙ա∙աթները. §Լեռ‐
ներ և սարեր բարձրանալը, հատկապես, եթե դրանք քարքարոտ են,
∙եղա∙իտական, զ∙այական հաճույք է, հաղթանակ` ընդդեմ հո∙նու‐
թյան: Յուրաքանչյուր ∙ա∙աթ ասես մեկ այլ մեղեդի լինի, որն արվես‐
տա∙ետից պահանջում է խոսքեր, որպեսզի եր∙ դառնա: Հուսով եմ`
ես կկարողանամ լուսավոր եր∙ ∙րել յուրաքանչյուր ∙ա∙աթի համար,
ինչպես` Աստված, որ լուսավորեց ծովերն ու ∙ա∙աթները¦12:
10 Ferreres, R., La teoría de géneros de M. de Unamuno, Madrid, 1943, p. 918.
11 Abella José Maeso. M., Miguel de Unamuno de, M., Una aportación a la filosofía de la
religión, Madrid, 1996, p. 315.
12 Rodríguez F. A., Miguel de Unamuno, Peregrino de la Belleza, Barcelona, 2008, p. 38.
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Երբ Իսպանիայում բռնապետությունը վերջնականապես հաստատ‐
վում է որպես պետական ռեժիմ, հակակառավարական, ձախակողմ‐
յան հայացքների և ∙ործունեության պատճառով Ունամունոյին ար‐
տաքսում են Ֆրանսիա: Այս մասին մեծն հայրենասերը ∙րում է իր
§Քրիստոնեության հո∙եվարքը¦ էսսեում. §Իմ խեղճ հայրենիքի` Իսպա‐
նիայի բռնապետությունն ինձ արտաքսեց Ֆուերտեավենտուրա կղզի...
Այստեղ` Փարիզում, ես չեմ կարող նայել Սալամանկայի` համարյա ամ‐
բողջ տարի ձյունով ծածկված լեռնաշղթային, որ սնում էր հո∙իս... Սե‐
նան` իմ ծննդավայր Բիլբաոյի Ներվիոն ∙ետը չէ, որտեղ կարող ես զ∙ալ
ծովի զարկերակը, մակընթացություններն ու տեղատվությունները¦13:
Գրողի համար Իսպանիայի հանդեպ սերն ամեն ինչից վեր է, այն
աստիճան, որ §հայրենիք¦ հասկացությունը ներկայացնում է եռաս‐
տիճան ∙աղափարների տեսքով` զ∙այական ∙աղափար, որն արտա‐
հայտվում է պեյզաժի միջոցով, սկզբում` Բիլբաոն, ավելի ուշ` Սալա‐
մանկան, զ∙ացմունքային ∙աղափար` խոսքը հայրենիքի հանդեպ
մեծ քնքշանքի և սիրո մասին է. սա Բասկերի երկիրն է, իսկ ավելի ուշ`
Կաստիլյան, իսկ երրորդ ∙աղափարը` ո՛չ զ∙այական է, ո՛չ զ∙ացմուն‐
քային, ո՛չ երևակայական: Խոսքը` իդեալական հայրենիքի մասին է,
որին հնարավոր չէ հասնել ո՛չ հիացական հայացքով, ո՛չ հարուստ
երևակայությամբ, այն պետք է ընկալել որպես մետաֆիզիկական հո‐
րինվածք, այն է` Իսպանիան իբրև մետաֆիզիկա, որն Ունամունոն
կրում է իր ներսում և զ∙ում նրա ցավը, ինչպես սեփականը, և, իբրև
հորինվածք, մտացածին մի բան, որը սակայն ամենա∙եղեցիկն է, սի‐
րելին, որը նաև շոշափելի է, իրական: Ամենից առաջ Իսպանիան
պետք է ճանաչել, ընդ որում` ճանաչել աստվածաշնչյան իմաստով,
ըստ Ունամունոյի` իսպանական հողի վրա չկա մի վայր, որտեղ նա չի
եղել, դրանք պարզապես ճանապարհորդություններ չեն եղել, այլ
սուրբ ուխտա∙նացություններ, իսկ այդ ամենի վառ ապացույցը
§Պորտու∙ալիայի և Իսպանիայի հողերով շրջելիս¦ էսսեն է: Երևակա‐
յել, պատկերացնել Իսպանիան, նշանակում է` Իսպանիան դարձնել
∙եղա∙իտական կամ ∙եղարվեստական ստեղծա∙ործ ունակության
ծնունդ, այսինքն` այդ երկիրը դարձնել արվեստի ∙ործ: Ունամունոն
∙րում է. §Պետք է կարդալ Իսպանիայի հողի վրա ընկնող ճառա∙այթ‐
ները, այսինքն` Իսպանիան պոկել պեյզաժից, աշխարհա∙րությունից,
պատմությունից, դարձնել բանաստեղծություն և կարդալ այն¦14:
13 Unamuno de, M., La agonía del cristianismo, Madrid, 1930 p. 11.
14 Unamuno de, M., Por tierras de Portugal y España, Salamanca, 1930, p. 3536.
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Ունամունոն փիլիսոփա‐∙րող է, նա փիլիսոփայում է թե՛ պոեզիա‐
յում, թե՛ վեպում, թե՛ թատրոնում, այնուամենայնիվ, պետք է նշել, որ
վերջինիս մտածողության արտահայտման տարողունակ, լավա∙ույն
ժանրը նիվոլան է կամ փիլիսոփայական վեպը: Նիվոլան ոչ այլ ինչ է,
եթե ոչ նոր վեպ կամ վեպի նոր տեսակ, որի սկզբնավորման համար
նշվում են 90‐ական թվականները: Ըստ Ունամունոյի` նույն այս ժանրը
եվրոպական ∙րականության մեջ անվանում են մոդեռնիստական
վեպ15:
Նիվոլայի մասին հեղինակի լավա∙ույն վերլուծությունները կարելի
է ∙տնել նույն նիվոլաների նախաբաններում, օրինակ §Մառախուղը¦
նիվոլայում, որտեղ հեղինակը ∙րում է. §Գիրքը` նիվոլա անվանելու
∙աղափարն իրականում ինձ չէր պատկանում, ինչպես` փաստում եմ
տեքստում, դա ընդամենը քննադատներին ∙րավելու խայծ էր: Թող
սա լինի վեպ, ինչպես մյուս վեպերը, բայց թող կոչվի նիվոլա...¦16:
Նիվոլան առաջարկում է երկու աշխարհների, երկու հորինվածք‐
ների հետաքրքիր միաձուլում, որտեղ հերոսը պետք է ապացուցի սե‐
փական ∙ոյության, էքզիստենցիայի իրականությունը: Նիվոլայի
առանձնահատկություններից մեկը երկխոսության շեշտադրումն է,
որով հեղինակն ընթերցողի ուշադրությունը կենտրոնացնում է ոչ թե
∙ործողությունների կամ սյուժեի վրա, ինչը հատուկ է սովորական վե‐
պին, այլ՝ կերպարների ապրումների, մտայնության, առավել խորը`
∙ոյաբանական խնդիրների ուսումնասիրության վրա: Եթե շատ ∙րող‐
ների, հատկապես դրամատուր∙ների համար երկխոսությունն ամեն
ինչից վեր է թատրոնում, ապա Ունամունոյի համար այն չափազանց
կարևոր է նիվոլայում, քանի որ նրանում առաջադրված հարցադրում‐
ները կարող են ստանալ իրենց պատասխանները երկխոսության մի‐
ջոցով: Ունամունոն նշում է, որ իր վիպական կերպարներն ունեն ներ‐
քին տրամաբանություն, անհատականություն, ձևավորված անձնա‐
վորություններ են, որոնք անկախ են, ազատ, նրանք մարդ են, ո՛չ խա‐
մաճիկներ են, ո՛չ էլ մարիոնետներ, որոնց հեղինակը կարող է խաղաց‐
նել իր ուզած ձևով: Ունամունոն ստեղծում, կամ ինչպես ինքն է ասում,
արարում է կերպարներ, խորապես ողբեր∙ական կերպարներ, որոնք
իրենք են հարթում իրենց կյանքի ուղին, զար∙ացում տալիս իրենց
պատմությանը: Վերջինս նշում է, որ հենց նման հերոսների համար է
ստեղծել §նիվոլայի¦ ժանրը:
15 Unamuno de, M., Dos artículos y dos discursos, Madrid, 1930. p. 22.
16 Ունամունո Մի∙ել դե., Մառախուղը: Երևան, 2013, էջ 7:
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§Մառախուղը¦ նիվոլայով Ունամունոն հեռանում է իր ժամանակի
∙րողների ստեղծած ∙րականությունից: Եթե վերջիններս ենթարկվում
են ∙րական հստակ նորմերին, ապա Ունամունոն վեպի այս ժանրով
կոտրում է վերը նշված ժամանակի համար ընդունելի ∙րական օրենք‐
ները` առաջ քաշելով փորձարարական վեպի մի տեսակ և ասում է.
§Իմ վեպը չունի սյուժե կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, այնպիսի սյուժե,
ինչպիսին որ պետք է: Սյուժեն ինքն իրեն պետք է ստեղծվի...Պարզա‐
պես մի ան∙ամ, չիմանալով` ինչ անել, ինչ‐որ բանով ուզում էի զբաղ‐
վել, ինչ‐որ բան ասելու տենչ զ∙ացի, ֆանտաստիկայի հակում և ինքս
ինձ ասացի. §Ես կ∙րեմ վեպ, բայց կ∙րեմ այնպես, ինչպես զ∙ում եմ`
չիմանալով, թե ինչ է սպասվում¦: Ես նստեցի, մի քանի թուղթ վերցրի
և սկսեցի ∙րել այն ամենը, ինչ ∙ալիս էր մտքիս` առանց մտածելու, թե
ինչն էր կարևոր` առանց որևէ պլանի հետևելու... Իսկ քանի որ իմ
պատմությունը վեպ լինել չի կարող, ուրեմն` թող այն լինի... ինչպե?ս:
Ասացի... այո՛, նիվոլա: Ոչ ոք չի համարձակվի ասել, թե իբր իմ նիվո‐
լան կոտրում է այդ ժանրի օրենքները և նորմերը... Ես կստեղծեմ նոր
ժանր, իսկ որպեսզի նոր ժանր ստեղծես, պետք է պարզապես նոր
անվանում ∙տնես, հետևաբար ես ստեղծում եմ նոր նորմեր, ինչպես`
ինձ է հարմար և ավելի շատ երկխոսություններ¦17:
Ըստ Ունամունոյի` վեպը մեզնից յուրաքանչյուրի կյանքն է` ∙րված
թղթի վրա: Վեպ ∙րելիս ∙րողը հակադրվում է ինքն իրեն, բացահայ‐
տում նույնիսկ իրեն անծանոթ ներքին §ես¦‐երը: Վեպում ժամանակը
վերածվում է պահի, ∙իտակցվում է ապա∙ան և նրա հետ նաև մահը,
այստեղ ընթերցողը վերստեղծվում է` վերածվելով միաժամանակ թե՛
հեղինակի, թե՛ հերոսի: Վեպը հնարավորություն է տալիս ∙րողին
արարել սեփական կերպն ու տեսակը անսահմանության մեջ, վեպի
∙ոյությունը բացարձակ է, ամեն ինչից և բոլորից անկախ: Եթե կյանքն
ընկալենք իբրև վեպ, վերջինիս պետք է վերաբերվենք իբրև կենսա‐
կան նշանակություն ունեցող օր∙անիզմի: Դժբախտ են բոլոր նրանք,
որոնց կյանքն այդպիսին չէ. §Ընթերցող, եթե քո կյանքը վեպ չէ, աստ‐
վածային հորինվածք չէ, ոչ էլ հավերժության երազ, ուրեմն` մի կո՛ղմ
թող այս ∙իրքը, այլևս մի՛ կարդա, քանի որ միայն նա կարող է հաս‐
կանալ այս ∙իրքը, ով ունի իր կյանքի պատմությունը, իր լե∙ենդը¦18:
Ունամունոյի համար վեպն ինքնակենսա∙րություն է, սակայն ոչ
17 ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 116-118:
18 Longhurst A. C., Teoría de la novela en Unamuno de ‘’Niebla’’ a don Sandalio,
Salamanca, 2003, p. 139153.
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իբրև ∙րական ժանր, այլ սեփական §մսից և արյունից¦ ստեղծած մի
բան: Գրողի յուրաքանչյուր ստեղծա∙ործություն ծնվում է նրա ներսից,
ներքին էությունից: Իսկական, ճշմարիտ վեպում պետք է պատմվի, թե
ինչպես է ստեղծվում, կառուցվում վեպը, սակայն ոչ մի դեպքում որևէ
մեկի կյանքի պատմությունը: Ահա թե ինչու է Ունամունոն տարբերու‐
թյուն դնում վեպ ∙րելու և վեպ ստեղծելու կամ կառուցելու միջև:
Գրողն առաջարկում է վեպի երեք տարբեր ընկալումներ`
Վեպն իբրև ∙րական ժանր
Վեպն իբրև նիվոլա, որը սովորական վեպ չէ, քանի որ ունի ներ‐
քին, իրական, հավերժական, հո∙եվարքային իրականություն
Վեպն իբրև կյանք, քանի որ վեպ ∙րողն առաջին հերթին ∙րում է
իր մասին, իր կյանքի պատմությունը: Ահա սա է պատճառներից մեկը,
որով հիմնավորվում է հան∙ամանքը, թե ինչու է այդքան դժվար որոշ‐
ել, թե §Ինչպես է ստեղծվում վեպը¦, ստեղծա∙ործությունը ∙րական
որ ժանրին է պատկանում, և սա այն պատճառով, որ նրանում միա‐
խառնվում են վեպը, նիվոլան, ինքնակենսա∙րական ժանրը և էսսեն:
Վեպի բնորոշումներից մեկում Ունամունոն կրկնում է §հո∙եվարք¦
բառը` այն կրկին ∙ործածելով պայքարի իմաստով: Սա իսկապես
պայքար է, հակասությունների պայքար, մարդու ներաշխարհի և ար‐
տաքին աշխարհի հակասությունը լուծելու պայքար: Վերացնել այս եր‐
կուսից մեկը, նշանակում է` սպանել իրականությունը, սպանել կյանքը,
այստեղից էլ պարադոքսը. §Նա ինձ կյանք է տալիս, բայց և սպանում,
ստեղծում և միաժամանակ կործանում¦: Պատմությունը կործանում,
ավիրում է իմ ներքին §եսը¦, իմ եզակի, անկրկնելի էքզիստենցիալ ∙ո‐
յությունը, սակայն հենց դրա շնորհիվ եմ ձևավորվում, կայանում իբրև
անհատ, որն այլևս միայն §մսից և ոսկորից¦ չէ, այլև օժտված է հո∙ով
և մարմնով: Բացի այդ, իրականում հենց ես եմ իմ լե∙ենդը, պատմու‐
թյունը, քանի որ իբրև մարդ և ոչ Աստված, ոչ հրեշտակ, ես ապրում եմ
մի աշխարհում, որը հենց ժամանակն է և պատմությունը: Նշանակում
է` հենց իմ լե∙ենդն ավարտվի, նրա հետ կավարտվեմ նաև ես` դրա‐
նով հիմնավորելով վերը նշված բանաձևը` §Ապրել պատմության մեջ
և ապրել պատմությունը¦, կերտել քո սեփական պատմությունը հա‐
մընդհանուր պատմության մեջ, հետևաբար իսկական մարդը լե∙ենդի
և պատմության զավակն է: Թող սա չլինի վեպ, այլ` պատմություն,
հան∙ամանք, արտաքին աշխարհ, կարևոր չէ, այո՛, մենք հան∙ա‐
մանքների ծնունդն ենք¦19:
19 Ferreres, R., La teoría de géneros de M. de Unamuno, Madrid, 1943, p. 2122.
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Յուրաքանչյուր ոք պետք է կերտի իր սեփական պատմությունը,
եթե ոչ, ապա նրա ∙ոյությունը չի կայանա, կանհետանա նրանց հետ,
որոնք դուրս են մնացել պատմությունից: Յուրաքանչյուրի կյանքը և
նրա պատկերացրած ճշմարտությունը հենց իր դերն է, և նա պարտա‐
վոր է խաղալ իր այդ դերը, նա պարտավոր է ընդունել այդ երկու հա‐
կադիր աշխարհները, և առհասարակ, բոլոր հակադրությունները,
քանի որ դրանց միավորումից է ծնվում §մսից և ոսկորից¦ մարդը, նա,
որին վերջավորության մեջ տրված է և՛ մարմին, և՛ հո∙ի, և՛ հավերժու‐
թյուն, պատմություն և պատմական միջարկություն կամ ներքին բո‐
վանդակություն, անկատարելություն, բայց նաև կատարյալին հասնե‐
լու բուռն ցանկություն¦20:
Բանալի բառեր. ‐արվեստ, լեզու, փիլիսոփայական վեպ, նիվոլա:
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Summary
Petrosyan Ruzanna
The Problems of Arts and Literature According to Miguel de Unamuno
This paper presents the problems of arts and literature according to the
Spanish writer Miguel de Unamuno. The author suggests the traditions of philosophical prose creating new principles of philosophical novel-Nivola.

ԱՊՐԵՍՈՎԱ ՍՈՆՅԱ

§ԽՄԲԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ¦ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ Ջ.
ՍԹԵՅՆԲԵՔԻ §ՑԱՍՄԱՆ ՈՂԿՈՒՅԶՆԵՐ¦ ՎԵՊՈՒՄ
Ամերիկացի արձակա∙իր Ջոն Սթեյնբեքի ∙րական ժառան∙ու‐
թյունն առանձնանում է հարուստ ∙աղափարական հիմքով, կերպար‐
ների բազմազանությամբ, շրջապատող իրականության հնարավո‐
րինս ճշմարտացի արտացոլմամբ: Գրողին խորապես հուզում են ան‐
հատ‐հասարակություն փոխհարաբերությունները, ինչն էլ իր արտա‐
ցոլումը ∙տավ նրա §խմբի տեսության¦ մեջ, որի շրջանակներում ∙րո‐
ղը փորձել է բացահայտել մարդկանց խմբակային վարքա∙ծի օրինա‐
չափությունները: Նա ∙տնում էր, որ մարդն իր բնույթով երկակի արա‐
րած է. մի կողմից նա §խմբային¦ կենդանի է, մյուս կողմից` անհատ,
որը չի կարող ∙ոյություն ունենալ իր երկրորդ բնույթով, քանի դեռ չի
իրա∙ործել իր առաջնային նշանակությունը:
Վերոնշյալ տեսությունն իր վառ արտահայտությունն է ∙տել §Ցաս‐
ման ողկույզներ¦ (The Grapes of Wrath) վեպում, որին կանդրադառ‐
նանք` խմբին բնորոշ սոցիալ‐հո∙եբանական հատկանիշները, վար‐
քա∙ծի օրինաչափությունները վերհանելու նպատակով:
Վեպը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երկու մասի. 30
∙լուխներից 14‐ը նվիրված են Ջոուդների ընտանիքին, իսկ 16‐ը ներ‐
կայացնում են ընդհանուր տիրող իրավիճակը և հեղինակի մեկնաբա‐
նությունը: Սթեյնբեքը դրանք անվանում է §ընդհանուր ∙լուխներ¦:
Ամերիկյան քննադատական ∙ականության մեջ այս ∙լուխներն ըն‐
դունված է անվանել §ներդիր¦ կամ §ներքին¦: Լ. Մարքսը նշում է, որ
Սթեյնբեքն օ∙տա∙ործում է այս ներդիր ∙լուխները` նպատակ ունենա‐
լով Ջոուդների ընտանիքի մի∙րացիայի մասնավոր պատմությունը նե‐
րառել 1930‐ական թթ. հասարակական շարժումների ավելի լայն հա‐
մատեքստում1: Նմանատիպ կարծիքի է և Գ. Զլոբինը, որը նշում է երկու
∙եղարվեստական տեքստերի միախառնումը: Քննադատն §ընհանուր
∙լուխներն¦ անվանում է §եր∙չախմբային¦, քանի որ կարծում է, որ
այդ ոճի ∙լուխների համար ավելի բնորոշ հատկանիշ է վառ արտա‐
1 Marks L. J Thematic Design in the Novels of John Steinbeck Text. L. J. Marks.
TheHague: Mouton&Co., 1969. p. 69.

20 Նույն տեղում, էջ 42‐45:
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