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ԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿԼԱՏԻՆԱԱՄԵՐԻԿՅԱՆՅԱՆՅԱՆՅԱՆ    ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ    ՎԵՊԸՎԵՊԸՎԵՊԸՎԵՊԸ    
 

Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան ՔրիստինաՔրիստինաՔրիստինաՔրիստինա        
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... սոցիալական, գաուչո, քաղաքակրթություն, բարբարո-

սություն, Խոսե Էուստասիո Ռիվերա, Ռիկարդո Գուիրալդես, Ռոմուլո Գալյեգոս: 
 

Լատինաամերիկացիների համար 20-րդ դարի 20-30-ական թվականները 
հոգևոր և մշակութային վերելքի շրջան էին: Իմպերիալիզմի և նրա սոցիալական 
հետևանքների ներթափանցման հակազդեցությունը, միջազգային իրադարձու-
թյունները` Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Ռուսական հեղափոխու-
թյունները, իրենց խոր կնիքը դրեցին լատինաամերիկյան երկրների հետագա 
պատմական զարգացման և հասարակության հոգևոր ու մշակութային գործըն-
թացի վրա: Հետևաբար ազգային նպատակները հանգեցին գլխավոր գաղափար-
ներից մեկին` «ցույց տալ մերը», և ազգաբնակչությունը, որը մինչ այդ շատ գրող-
ների համար անդեմ մի զանգված էր, սկսեց հստակ ներկայացնել իր պահանջնե-
րը և աստիճանաբար վերածվեց գեղարվեստական գրականությունից շատ թե քիչ 
տեղյակ հասցեատիրոջ: Այս գաղափարը դարձավ կարգախոս, և նպատակը ոչ թե 
իրականության մակերեսային պատկերումն էր, այլ ճգնաժամ ապրող լատինա-
ամերիկացիների ինքնահաստատման և ապագայի հեռանկարների փայփայումը, 
որի նկարագիրն ու լուծման ուղիները մտահոգում էին դարաշրջանի լատինա-
ամերիկացի յուրաքանչյուր գրողի: 

Ինչպես նշում է Մարիո Վարգաս Լյոսան, «Լատինաամերիկյան գրողները 
դադարում են նմանակել եվրոպական հեղինակներին և այժմ, լի հույսերով, ար-
տացոլում են իրենց իրականությունը: Գեղարվեստական տեսանկյունից այդ 
գրողները դեռ փոխառնում են օտար ձևեր, բայց նրանց ստեղծագործությունների 
մեջ արդեն նկատելի է թեմատիկ ինքնատիպություն» [4, 94-95]:  

Գաղափարական և հասարակական տարբեր տեսանկյունների նորամուծու-
թյունները համապատասխանում էին էսթետիկայի և խոսքի նոր մեթոդների 
որոնման պայմաններին: Այսպես, օրինակ, վեպի որոշ կերպարներ, ինչպիսիք են 
«գաուչոյի», «չույայի» գրական կերպարները, դարձան ոչ միայն հասարակական 
ծանրակշիռ ուժ, այլ նաև ազգային արժեք: Միևնույն ժամանակ վեպն ասես 
«սկսեց տեղաշարժվել» հերոսների ներաշխարհից դեպի արտաքին աշխարհ: Լա-
տինաամերիկացիների գաղափարական նոր ուղղությունների ձեռքբերումները 
հանգեցրին հոգևոր և առօրյա փաստերի գիտակցմանը: Այդ տասնամյակների լա-
տինաամերիկյան վեպը սկսեց իրականությանն ուղղված նոր քայլեր կատարել: 
Բացի այդ` հեղինակները ինքնության հաստատումը սկսեցին ընկալել որպես 
կյանքում և գրականության մեջ շրջանառվող թեմա, այլ կերպ ասած` իրենց ստեղ-
ծագործությունները գրում էին որոշակի ինքնահաստատման նախերգանքներով` 
ձգտելով նոր տարրեր ներմուծել իրականության մեջ և իրենց գրական ստեղ-
ծագործություններին տալ ապագայի կարևորություն: Նմանատիպ սոցիալ-գա-
ղափարական վեպի ռազմավարություն իրականացնելու արդյունքում լեզուն են-
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թարկվեց ոչ միայն ամերիկյան և հանրային ներազդեցությանը, այլ նաև դարձավ 
հոգևոր աշխարհի և լատինաամերիկացու ինքնահաստատման կրկնօրինակը:  

Վերջապես, վեպը քայլ առ քայլ դադարեց կենցաղային և ժամանակի իրա-
դարձություններով լի մի ստեղծագործություն լինելուց: Այս ամենի արդյունքում 
վեպը սկսեց ակտիվ կյանք ապրել և դարձավ բազմաթիվ քննադատների ու գրա-
կանագետների քննարկման առարկա: Վերը նշված նորամուծությունները 
դրսևորվեցին 1924թ. հրատարակված Խոսե Էուստասիո Ռիվերայի «Անդունդը», 
1926թ.` Ռիկարդո Գուիրալդեսի «Դոն Սեգունդո Սոմբրա», 1929թ.` Ռոմուլո Գալ-
յեգոսի «Դոնյա Բարբարա» վեպերում:  

«Գրական ստեղծագործությունների հետ գրեթե մեկտեղ լույս տեսան բազ-
մաթիվ գրքեր` նվիրված դարասկզբի լատինաամերիկյան վեպի ուսումնասիրու-
թյանը, և գիտական ու քննադատական գրականության մեջ 20-30-ական թթ. լա-
տինաամերիկյան վեպը ստացավ «սոցիալական վեպ» սահմանումը» [1,44]:  

Վեպի պատկերման միջոցները հիմնականում ռեալիստական էին, ռոման-
տիզմի որոշ տարրերով` որպես 19-րդ դարից մնացած ժառանգություն: «Ռոման-
տիզմի գեղարվեստական հնարները, միախառնվելով մերկ ռեալիստական, հա-
ճախ նաև սոցիալական հակասությունների նատուրալիստական պատկերումնե-
րին, վերստեղծում են ազգային յուրահատկությունները: Հզոր սիմվոլիկ կերպար-
ները համագոյակցում են ամենօրյա պրոզայիկ աղետների հետ, բնության վսեմա-
շուք պատկերները` կյանքի մրուրից վերցրած չափազանց գետնաքարշ կոն-
ֆլիկտների հետ» [1, 253-254]:  

 Նորացման եզակի փորձերը թերևս լեզվական բնույթի էին` հիմնվելով լեզ-
վական տարրերի ներառման վրա: Այնուամենայնիվ, ռեալիստական վեպի շա-
րադրանքն անխախտ է` փաստացի հետազոտություններ, շրջակայքին մանրա-
մասն ծանոթություն, ժամանակագրություն, կերպարների ստեղծում ևն: Եթե 
առաջանում է թեմատիկ նորություն, ապա ստեղծագործությունը համապատաս-
խանեցվում է այդ պահի լատինամերիկյան յուրատեսակ իրականությանը:  

Բայց, «այս շրջանի վեպն ամենից առաջ վեպ է «հողի մասին»: Այս սահմա-
նումը վաղուց դարձել է յուրատեսակ բանաձև, որը բացահայտում է ոչ միայն 
ստեղծագործության գլխավոր թեման, այլ նաև լատինաամերիկյան վեպի փոխ-
կապակցված յուրահատկությունների մի ամբողջ շղթա: «Հող» բառը որոշում է 
բազմաթիվ գրքերի գործողության վայրը: Անսահման հարստություն և կենսատու 
միջոցներ թաքցնող լայնարձակ տարածություններում ծավալվում են սուր, ողբեր-
գական կոնֆլիկտներ, որտեղ բնության ուժը միահյուսվում է զավթիչների դաժա-
նության հետ: Այսպիսով, «հողի մասին վեպը» դառնում է լատինաամերիկյան սո-
ցիալական արմատական հակասությունների վեպ: 

Գործողության միևնույն վայրի և կոնֆլիկտի միանմանության ընդհանրու-
թյունից բացի` լատինաամերիկյան վեպն ունի ևս մի ընդհանուր ինքնատիպ 
հատկություն, որը նույնպես գալիս է հողի առանձնահատկությունից: Խոսքը բնու-
թյան բացառիկ դերի մասին է, որը շատ դեպքերում որոշում է ստեղծագործու-
թյան ամբողջ գեղարվեստական կառուցվածքը: Քիչ է ասել, որ բնությունը մեծ դեր 
է կատարում: Նրա տարերքը, իրենով լցնելով մարդկային կյանքը, ստեղծում է 
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միանգամայն յուրահատուկ պատկերավոր աշխարհ և հանդես է գալիս որպես 
բարձրագույն ճակատագրական երևույթ, որը կառավարում է գործող անձանց 
կյանքն ու որոշում նրանց խառնվածքը: Բնության գեղարվեստական գործառույթն 
այնքան մեծ է, որ հաճախ որոշում է ոչ միայն կոնֆլիկտի բնույթը, այլ նաև ամ-
բողջ ստեղծագործության էմոցիոնալ, կերպարային կառուցվածքը: Ռեալիստ 
գրողները, օբյեկտիվ աշխարհում փնտրելով իրենց կոնֆլիկտների և կերպարների 
աղբյուրը, հենց այդ օբյեկտիվ իրականությամբ ներառվում են նախնադարյան 
անիմիստական աշխարհընկալման մթնոլորտի մեջ: Այդ պատճառով այս շրջանի 
լատինաամերիկյան վեպում առաջանում են այնպիսի բնութագրիչ գծեր, ինչպի-
սիք են բանահյուսական ակունքները, աշխարհի մասին նախալեզվական պատ-
կերացումների վերարտադրումը:  

Այս շրջանի վեպը նորովի է բացահայտում դեռ 19-րդ դարից մնացած «քա-
ղաքակրթություն-բարբարոսություն» խնդիրը, որը 20-30-ականներին դիտարկվեց 
առավել ժամանակակից կոնֆլիկտների տեսանկյունից` համապատասխան այն 
պայքարին, որ վարում էին լատինաամերիկյան ժողովուրդները գաղութատիրու-
թյան, ֆեոդալիզմի և բռնապետության դեմ: Երկու սկզբունքների միջև մղվող միս-
տիկական պայքարին փոխարինելու է գալիս ռեալ գոյություն ունեցող ուժերի բա-
խումը` առաջընթացի ու ազատագրության և ռեակցիայի ու ճնշման [1, 244-250]:  

««Դոն Սեգունդո Սոմբրան» հայացք է դեպի միֆական անցյալ, որը մատնա-
նշում է երկրում օրեցօր մեծացող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը: Սա ամբողջո-
վին այլաբանական վեպ է` սկսած հենց վերնագրից: Այն պատկերում և ուսուցա-
նում է մի ամբողջ կյանքի արարողակարգ: Տասնչորս տարեկան Ֆաբիո Կասարե-
սը, փախչելով իր խնամակալներից, հանդիպում է գաուչո դոն Սեգունդո Սոմբրա-
յին, ով, դառնալով պատանու հոգևոր ուսուցիչը հետագա հինգ տարիների ըն-
թացքում, ցույց է տալիս նրան կյանքի բնական տարերքի անսահման հարստու-
թյունը: «Սակայն պատահաբար իր ապօրինի հորից ստանալով մեծ ժառան-
գություն` Ֆաբիոն կանգնում է փաստի առաջ` հասկանալով, որ դառնալով պայ-
մաններով և անարդար օրենքներով շղթայված քաղաքակիրթ հասարակության 
անդամ` ինքը մեկընդմիշտ կկորցնի իր ամենամեծ հարստությունը` ազատու-
թյունը» [1, 172]:  

Վեպի կառուցվածքն ամբողջովին գծային չէ, և ստեղծագործության վերջում 
ընթերցողը հայտնաբերում է, որ այս ամենը լոկ Ֆաբիո Կասերեսի մտահղացումն 
էր, որի ներկան ամենևին էլ կապ չունի վեպում պատկերված անցյալի հետ` այս-
պիսով վեպը դարձնելով անհետացած իրականության թախծալի հուշատետր: 
«Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի գլխավոր հերոսը դուրս է գալիս երազներից և մտնում 
իրական կյանք` լի դրամատիկ ապրումներով, ինչը ինչ-որ տեղ ծանոթ ու կան-
խատեսելի է: Սակայն հենց գլխավոր հերոսը ներթափանցում է իրականություն, 
վեպն ավարտվում է: «Հեղինակը պամպայի (հարթավայր) աշխարհը պատկերում 
է ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն կա, այլ ինչպիսին կցանկանար տեսնել: Դա ամբող-
ջական և ասես պարփակված մի աշխարհ էր, որտեղ մարդիկ ապրում էին բնա-
կան օրենքներով և կախում չունեին հասարակական կարգերից: Շատ բան այդ 
մտացածին աշխարհում անցյալի գիրկն էր անցել, շատ բան էլ ընդհանրապես 
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երբևէ գոյություն չէր ունեցել: Այդ աշխարհը հակադրվում էր դաժան իրականու-
թյանը, որտեղ մարդիկ վաղուց կորցրել էին իրենց ազատությունը և բարոյական 
մաքրությունը: Իր ստեղծած աշխարհում Գուիրալդեսը փնտրում էր այն բարոյա-
կան իդեալին, որը կհակադրվեր թշնամական իրականությանը: Եվ այդ իդեալը 
նա տեսավ «գաուչոյի» կերպարում, որն իրականում անհետացած հասարակա-
կան կատարյալ մի խավի նախատիպն է» [1,160-162]: 

Ռիկարդո Գուիրալդեսի վեպը ստեղծում է գաուչոյի` որպես արգենտինա-
կան ազգին բնորոշ և ըստ էության արդեն իսկ անհետացած հասարակական-
պատմական կերպար, որը շատ հաճախ վառ կերպով հիշատակում են ոչ միայն 
հեղինակը, այլ նաև գյուղից քաղաք արտագաղթած, օտարման ազդեցության տակ 
գտնվող տարաբնույթ հանրային զանգվածները: Հեղինակը վերստեղծում է բնա-
կան, վայրի մարդու կերպարը` ճշմարտության, վեհության, տղամարդկության, 
սիրո, խիզախության, անձնվիրության մարմնավորում, որը հակված էր առաջար-
կելու դեպի անխուսափելի, անհայտ ապագան տանող հասարակության վրա քա-
ղաքակրթության ազդեցության դադարեցման միջոցներ:  

«Վեպի վերջում, երբ Դոն Սեգունդո Սոմբրան հեռանում է դեպի անծայրա-
ծիր պամպան, նրա կերտած մարդը մնում է միայնակ անորոշ ապագայի առաջ 
կարծես արյունաքամ եղած» [7,187]: Փորձելով ուղղակիորեն խոսել իր ազգակից-
ների հետ` Գուիրալդեսը կիրառում է «գաուչոյական վեպի» հին ավանդույթը` նե-
րառելով այն իր նոր գրական ստեղծագործության հիմքում: Հետաքրքիրն այն է, 
որ «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ում հեղինակը ոչ միայն փորձում է պարփակել 
պատմական շարժառիթներով պայմանականորեն արդեն անհետացած գրվածք-
ների ընթացքը` գաուչոյի կատարելության մասին հուշեր արթնացնելով, այլև, 
ըստ վեպի նախագծի, շարադրում է իր ստեղծագործությունը եռաչափ հերթակա-
նությամբ` յուրաքանչյուրն ինը մասից բաղկացած, և սպառելով շարադրանքի 
ծավալը` հեղինակը վերջում այլևս ասելիք չի ունենում: «Բազմաթիվ քննադատ-
ների կարծիքով Գուիրալդեսը իդեալականացրել է անցած-գնացած կենսաձևը» [8, 
226]: Շատերը` նրանց թվում և Բորխեսը, հիացել են վեպով ու սրբագործել նրա 
հեղինակին:  

Խոսե Էուստասիո Ռիվերայի «Անդունդը» վեպի սկիզբը Ալիսիայի փա-
խուստն է երիտասարդ բանաստեղծ Արտուրո Կովայի հետ` իր ծնողների կամքին 
հակառակ: Բայց աղջկան հետագայում առևանգում են, և սիրած կնոջ որոնումնե-
րի ընթացքում գլխավոր հերոսը, «բախվելով դառը իրականության հետ, վերա-
գտնում է իր ինքնությունը: Հեղինակը, մերկացնելով Արտուրո Կովայի եսասիրա-
կան բնույթը, ցույց է տալիս մինչ այդ սնափառությամբ փառքի ձգտող, մանր ինտ-
րիգներով ապրող երիտասարդի վերափոխումը սոցիալական անարդարություն-
ների և ստրկության դեմ պայքարող մարտիկի» [5, 6]: Սյուժետային այս գծի միջո-
ցով հեղինակը պատկերում է վեպի գլխավոր թեման` երկրում տիրող ծանր սո-
ցիալական իրավիճակը` կաուչուկի տնկադաշտերում աշխատող ստրուկների 
դժոխային կյանքն ու նրանց գիշատիչ տերերի սարսափելի սանձարձակություն-
ները:     

Ի տարբերություն «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի` «Անդունդը» վեպը հասարա-
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կական-պատմական գործընթացի օտարման և անորոշ առաջընթացի այլաբա-
նություն չէ, այլ մոտեցում այդ գործընթացի դաժան իրականությանը և այն որևէ 
կերպ փոխելու որոշում: Հասարակական-պատմական իրողություններին համա-
հունչ է վեպի շարադրանքը. վեպն իր ուղին է հարթում դեպի իրականություն` նե-
րառյալ Արտուրո Կովայի և նրան առնչվող տարբեր կերպարների ճակատագրե-
րը: Ե՛վ «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի, և՛ «Անդունդ»-ի հերոսները, ճակատագրական 
տարբեր վայրիվերումների և փորձությունների միջով անցնելով, գիտակցում են 
իրենց դերն ու պատասխանատվությունն ի դեմս իրենց երկրների ազգային 
խնդիրների` որոշելով ընդունել հասարակության որոշակի նորմեր: Երկու վե-
պերն էլ այսպես կենտրոնանում են անհատի գիտակցության ու շարժառիթի 
վրա` որպես նրա սուբյեկտիվ տեսակետի: Վեպերը թույ են տալիսլատրում են 
իրենց ընթերցողներին հետևել հերոսների արկածներին, բացահայտել նրանց նե-
րաշխարհը և հանգել միևնույն եզրակացությունների:  

Ռիվերան բացահայտում է բուրժուական իրականության ծնած չարիքները` 
շահագործումը, վայրագությունը, դաժանությունը, և ի տարբերություն Ռոմուլո 
Գալյեգոսի, որը լավատեսորեն էր տրամադրված դեպի «առաջընթացի» գործըն-
թացը, հույս չէր տածում այդ «առաջընթացին»: Սելվայում (տափաստան), ուր 
հայտնվում է Արտուրո Կովան, անողոք պայքար է մղվում քաղաքակրթության և 
բնության միջև: Այդ վայրի բնության մեջ կոնկիստադորների ժառանգների կողմից 
թալանվում, կեղեքվում ու սպանվում է վայրի հնդկացին: Վեպում մեկ սելվան 
հանդես է գալիս որպես մարմնավորում մետաֆիզիկական բացարձակ չարիքի, 
որն իշխում է հասարակության մեջ (դա հրեշային «բարբարոսության» աշխարհն 
է), մեկ որպես ստրկացված բնություն, «բնական» աշխարհ, որն իր մոգական ուժե-
րով ինքնապաշտպանվում է և վրեժ լուծում մարդուց: Եվ այս դիտակետից սելվա-
յի խորհրդանիշ են դառնում «հնդկացին» և «ծառը», որոնց հանդեպ բռնություն է 
գործադրվում [6, 254-255]: Սակայն սելվայի ու նրա դժոխային ուժի այլաբանու-
թյունն ավելի շատ են շոշափվում ստեղծագործության մեջ, քան սոցիալական 
հիմնախնդիրները: Վեպի հերոսները մարդկային հասարակությունից ավելի 
անողոք բնության զոհն են:  

Վենեսուելացի գրող Ռոմուլո Գալյեգոսի «Դոնյա Բարբարա» վեպի հիմքում 
կնոջ կերպարն է, որը ներկայացնում է ամերիկյան կուսական աշխարհի բռնու-
թյունը: Ավանդական պատմության` դոնյա Բարբարայի ու Սանտոս Լուսարդոյի 
միջև հողային վեճերի ետևում թաքնված այլաբանությունը բացահայտում է քա-
ղաքակրթության (ախոյանի սրբությունն ու լույսը) ու բարբարոսության միջև 
առասպելական պայքարը: Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, տեսությունը նոր չէր, 
բայց Գալյեգոսը սյուժեի թույլ հատվածները ընդգծել է սուր շարադրանքով: Վե-
պում դոնյա Բարբարան` բարբարոսության խորհրդանիշը, մարմնավորում է 
«թշնամական, մարդուն անհնազանդ բնությունը, ֆեոդալական հետամնացությու-
նը, տգիտությունը, քաղաքական բռնությունը: Իսկ քաղաքակրթության սիմվոլ 
հանդիսացող Սանտոս Լուսարդոյի կերպարը մարմնավորում է նյութական 
առաջընթացի, ստեղծարար գործունեություն, արդարության ու ժողովրդավարու-
թյան գաղափարները» [3,12]: Նախորդ երկու վեպերում քաղաքակրթությունը հա-
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մարվում էր անբնական ապրելակերպ, և բնական ապրելակերպի եզրերը որոն-
վում էին դրա սահմաններից դուրս: «Դոնյա Բարբարա»-ում, ընդհակառակը, 
բուրժուական քաղաքակրթությունը դառնում է նպատակակետ, և դրան է միտ-
ված պատմական զարգացումը, որը հեղինակը կանխատեսում և շարադրում է 
վեպում: Սրանով Գալյեգոսը հույսով նկարագրում է, թե ինչ կլինի հայրենիքի 
հետ, երբ քաղաքակրթությունը հաղթի բարբարոսությանը: Այս կերպ գլխավոր 
հերոսները վեպում որդեգրում էին մի քաղաքականություն, որը 20-րդ դարում 
կհանգեցներ լատինաամերիկյան երկրների ազատականությանը: Այսպիսով, 
Սանտոս Լուսարդոն հասարակական գործընթացի գիտակից ներկայացուցիչն է 
(որպիսին չեն կարող լինել ո՛չ Ֆաբիո Կասերեսը, ո՛չ էլ Արտուրո Կովան): Եթե 
Սանտոս Լուսարդոյի մեջ կա ներքին քաղաքական պայքար, ապա դա ինքնա-
հաստատման պայքար չէ, այլ մի պայքար է հանուն նրա, որ բռնապետական 
ուժերը դրանից ավելի չուժեղանան: Սանտոս Լուսարդոն ինքն իրեն փնտրելու 
անհրաժեշտություն չունի, ինչն անհրաժեշտ է Ֆաբիո Կասերեսին ու Արտուրո 
Կովային: Եթե հաշվի առնվեին վեպի նկարագրած` ապագայի հանդեպ խոստաց-
ված սպասումները, ապա դա կսպառնար գլխավոր հերոսներից մեկի` դոնյա 
Բարբարայի մերժված, կիսաֆեոդալական, կտտանքների ենթարկված կերպա-
րին: Նախ առաջանում է պատմական փաստերի այլաբանական օտարման վար-
կածը` որպես ազգային ամբողջականություն: Սրա շնորհիվ կյանքի են կոչվում 
դարաշրջանի ակնառու հեղինակների ստեղծագործությունները, որոնցից մեկը 
Միգել դե Ունամունոյի գրչին է պատկանում: Ըստ այս գաղափարախոսության` 
լատինաամերիկացիները նպատակ ունեին պատմական միտումներով ձեռք բե-
րելու մեծ և խոստումնալից ապագա, և այն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել էին, 
զուտ իրենց ամբողջ պատմության ընթացքում զավթողների հետապնդումների 
արդյունքն էր, ինչը մեկուսացրել էր լատինաամերիկյան ցեղերին հասարակու-
թյունից` նետելով նրանց նախակոլոմբոսյան մշակույթի հրաշալի հուշարձաննե-
րի կամ էլ իրենց բնության ու բնապատկերների գիրկը:  

Գալյեգոսի վեպը վերլուծվում է հենց պատմական համատեքստում և ար-
տահայտվում է հասարակական լայն շրջանների զգացած խանդավառությանը 
համաձայն` ըստ այսպես կոչված ամերիկյան ուտոպիայի, մինչդեռ քաղաքա-
կրթության նկատմամբ հիասթափությունը, որը ակնհայտ նկարագրված է Գուի-
րալդեսի և Ռիվերայի վեպերում, լատինաամերիկյան վիպասանության մեջ սկսեց 
իշխել մի քանի տասնամյակ անց: Դոնյա Բարբարան անխուսափելիորեն էպիկա-
կան լուսավոր կերպար է ակնհայտորեն միտված դեպի ապագան: Ստեղծագոր-
ծությունը դարձավ լատինաամերիկյան առաջին վեպը, որի մեջ ներկայացված 
ընթացքը համահունչ է ժամանակի (անցյալ, ներկա ու ապագա) գաղափարին: 
Միևնույն ժամանակ հեղինակը հասկացնում է, որ քաղաքակրթությունը պետք է 
կապվի ազգային մշակույթի արմատներին, և որ նրա լիակատար զարգացումը 
պետք է հենց այստեղից էլ սկսվի: Ահա այստեղ է, որ Սանտոս Լուսարդոյի և դոն-
յա Բարբարայի դստեր Մարիսելայի` օրեցօր ավելի պարզամիտ, մի քիչ էլ հար-
թավայրերի «բնական» ոգուն հարազատ վայրենությամբ ու տիպիկ վենեսուելա-
կան սիրային կապը խորհրդանշում է քաղաքակրթությունը ենթադրյալ ազգային 
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առանձնահատկության հետ միավորելու Ռոմուլո Գալյեգոսի գաղափարը: 
«20-30-ական թվականների արձակը արտացոլում է կապիտալիզմի ընդհա-

նուր ճգնաժամի արմատական սոցիալական հակասությունները, ժողովրդական 
զանգվածների և առաջավոր մտավորականության զայրույթն ու վրդովմունքը 
գյուղում տիրող ֆեոդալիզմի ճնշող ազդեցության, տնաբույծ բռնակալների, 
օտարերկրյա, նախ և առաջ հյուսիսամերիկյան իմպերիալիզմի դեմ» [2,24]: Գե-
ղարվեստական և գաղափարական տեսակետից վեպը խիստ կցկտուր էր: Վիպա-
կան իրականությունը պարփակված էր, ժամանակը հոսում էր կարծես համաշ-
խարհայինից մեկուսացած, կեցության օրենքները չէին համագոյակցում համա-
մարդկային օրենքների հետ [4, 8-9]: Փիլիսոփա Միրո Կեսադայի խոսքերով` այս 
շրջանի սոցիալական վեպերը իրականությունը վերարտադրելիս սահմանա-
փակվում էին միմիայն սոցիալական ճնշման, տեղաբնիկների հսկայական զանգ-
վածների շահագործման պատկերմամբ` անտեսելով հասարակական կառուց-
վածքի ընդհանուր պատկերը: 

Այնուամենայնիվ, 1920-30-ական թվականների գրականության մեջ առավե-
լություն էր տրվում բնական և սոցիալական միջավայրի պատկերմանը, ինչից 
տուժում էր անհատ կերպարների խոր բացահայտումը: Ժողովուրդների ողբեր-
գությանը, թշվառ և հալածված զանգվածներին նվիրված գործերում քիչ տեղ էր 
մնում անհատական դրամաների համար. մեկ մարդու կյանքը ձուլվում է բոլորի 
ճակատագրին:  

Գրական նոր կերպարն իր հետ բերեց նաև յուրօրինակ լեզու: Նոր վեպերի 
էջերին առաջին անգամ հայտնվում է ժողովրդական հասարակ խոսքը [տե′ս 1, 
255-256]: 
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СОЦИАЛОЦИАЛОЦИАЛОЦИАЛЬЬЬЬНЫЙ РОМАННЫЙ РОМАННЫЙ РОМАННЫЙ РОМАН    
    

Казарян Казарян Казарян Казарян Кристина Кристина Кристина Кристина     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:  социальное, гаучо, цевилизация, варварство, Хосе Эустасио 
Ривера, Рикардо Гуиральдес, Ромуло Гальегос. 

Латиноамериканский социальный роман, который заявил о себе в 20-30-е 
годы 20 века открыл новую страницу в романистике континента. Произведения 
Хосе Э. Риверы «Пучина», Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра», Р. Гальегоса 
«Донья Барбара», изображая горькую реальность, призваны были акцентировать 
внимание на пути преодоления проблем будущего и самоутверждении 
латиноамериканцев, переживающих кризисные процессы. 
 
 
 
 
 

LATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIAL NOVELL NOVELL NOVELL NOVEL    
 

Ghazaryan Ghazaryan Ghazaryan Ghazaryan Kristina Kristina Kristina Kristina     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    social, gaucho, civilization, barbarity, José Eustasio Rivera, Ricardo 
Guiraldes, Rómulo Galyegos. 

Latinoamerican social novel, which emerged in the 20-30ies of the 20th century, 
opened a new era in the continental novel writing. Jose E. Rivera’s “La Voragine”, 
Ricardo Guiraldes’ “Don Segundo Sombra”, Romulo Gallegos’ “Doña Barbara” novels, 
depicting sever reality, aimed at revealing the ways through which the latinamericans, 
suffering crisis, were striving to selfassert and challenge future problems. 

  


