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èàô´ºÜ ÐàìêºöÚ²Ü üºÚê´àôøÚ²Ü ¶ð²èàôØÜºð
èàô´ºÜ ÐàìêºöÚ²Ü ºì RUBEN HOVSEPYAN ¾æºðÆò
05.08.2014
Տեսա՞ք, թե մի ակնթարթում Հանրապետությունը ինչպես վերածվեց Հայրենիքի:
27.11.2015
Ամենաանպատվաբեր մահը ոտի տակ ընկնելուց է լինում…Մի ընկեք ոտի տակ…
27.10.2015
Այսօրվա նշանը Մալևիչի «Սև քառակուսին» է…
15.11.2015
Այս աշխարհակարգի բոլոր մեծ ու փոքր ղեկավարներին, ստեղծված իրավիճակի
համար, անհրաժեշտ է հեռացնել, մեկուսացնել, ոմանց նաև դատել, մահապատժի ենթարկել՝ քանի դեռ չի կործանվել երկրագունդը: Մարդկությունը ձեր ձեռքը հո կրակը չի՞ ընկել…
30.06.2015
Իմ տպավորությամբ, այսօր այնքան ընթերցող կա, որքան նախկինում, տարբերությունն այն է, որ նախկինում չկարդացողները լսում, հարգում էին կարդացողներին,
այսօր՝ չէ…
19.12.2015
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների բանակցությունները պետք է կազմակերպել կրակագծում. մի քանի օրով, թերևս, կնվազեն կրակոցները և անիմաստ զոհերը…
23.10.2015
Ինքնազսպումը մեծացնում է ազատության գինը:
17.12.2015
Ադրբեջանը որոշել է Արցախի երկնքում արգելել Արեգակի մուտքն ու ելքը: Միայն
կիսալուսին է հանդուրժում… Հիմա ի՞նչ անի Արեգակը… Չհրկիզի՞ սրա նավթահորերը,
չծխապատի՞ ողջ երկիրն այնպես, որ այլևս չերևա ոչ միայն ինքը, այլև կիսալուսինը…
Համբերությունն էլ իր սահմանն ունի…
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09.05.2016
Բոլոր ասպարեզներում մեզ հաղթանակներ են պետք… մենք սպառել ենք պարտվելու
լիմիտը…
03.06.2016
Եթե հիշում եք, տարիներ առաջ, Էրդողանը սպառնացել էր Եվրոպային, որ իրենց
Եվրոմիություն չընդունելու, եվրոպացի չհամարելու դեպքում, իրենք ստիպված կլինեն
մնալ թուրք… Ահա այսպիսի ինքնախարազանող սպառնալիք:
01.06.2016
Մարդ մնալու տեղ պետք է ունենա, ոչ թե երթալու:
18.05.2016
Ինչ հրեշավոր է «նվազագույն կորուստներով» արտահայտությունը, երբ խոսքը վերաբերում է մարդկային կյանքին…
29.04.2016
Ամեն ազգ արժանի է իր իշխանությանը, բայց ամեն իշխանություն արժանի չէ իր
ազգին…
30.07.2016
Ես էլ եմ հիվանդ, երկիրն էլ… Առավոտյան Գերմանիա եմ մեկնում՝ բուժվելու
հույսով: Երկի՞րն ինչ է անելու, ու՞ր է գնալու…
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ԴԱՎԻԹ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
²Üî²èÆ îÔ²Ø²ð¸ Ì²èÀ. èàô´ºÜ ÐàìêºöÚ²Ü
Ռուբեն Հովսեփյանի մասին իմ այս խոսքը գրվել է նրա հոբելյանի առիթով: Իսկ
այսօր, ավաղ, հրաժեշտի խոսքեր են գրվում…
Ռուբեն Հովսեփյանը §Անտառային դասեր¦ վերնագրով մի հիանալի պատմվածք
ունի, որը համեստորեն անվանել է ակնարկ: Այս դեպքում, սակայն, կարևորը ժանրային
սահմանումը չէ, այլ պատմվածքի (կամ ակնարկի) հերոսներից մեկի այն միտքը, թե
§անտառին տղամարդ ծառեր են պետք¦: Գրականությանը նույնպես, ավելացնենք հիմա,
որովհետև հասցեն, ըստ իս, միանգամայն ճշգրիտ է,- Ռուբեն Հովսեփյան գրողն ու մտավորականը, ով և, ինչպես պարզվում է, դարձել է 60 տարեկան՝ ավանդաբար զարմացնելով թե՛ մեզ, թե՛ իրեն:
Ժամանակը միշտ էլ լրացուցիչ իմաստ է տալիս գրողի ճանապարհին, ինչպես շրջանակ, որի մեջ ամբողջանում է գեղանկարչի կտավը: Ռուբեն Հովսեփյանի ճանապարհը ի
սկզբանե սքանչելիորեն անաղմուկ էր, բայց ներկայությունը, դարձյալ ի սկզբանե, հաստատ ու հիմնավոր: Նրա սերունդը մեր նոր գրականության հարստությունն է, արդեն լեգենդ դարձող վաթսունականների և հետագա տասնամյակների կենսագիրը, ժամանակներ, որոնց մեջ ապրած մարդուն ճանաչում ու հասկանում ենք հենց այդ սերնդի գրքերը
բացելով:
Ռուբենն ամբողջովին այդ սերնդինն է, բայց նախ և առաջ իրենը ու նաև մերը:
Գրականության մեջ նա ապրել է մի երկար ու հրաշալի օր և հասել այն գեղեցիկ սահմանագծին, երբ ազնիվ ու խորը մտքի, արվեստի ու տաղանդի տեր մարդը հայտնագործում է
իր նվիրական որդան կարմիրը:
Ռուբենի որդան կարմիրը գրողի իր անհատականությունն է: Սա նշանակում է, որ
այն, ինչ որոնում է գրողը ամբողջ կյանքում, հենց իր մեջ է: Պարզապես տարածություն ու
կենսագրություն է պետք, որ նկատենք ու իմաստավորենք ակնհայտը, պետք է, որ գիրն ու
ճակատագիրը աստիճանաբար միավորվեն ու համոզեն մեզ իրենց ամուր ներդաշնակությամբ:
Ռուբեն Հովսեփյան գրողը գրքից գիրք հյուսել է սիրո, հիշողության, հավատարմության ու խղճի պատմություն, որը նաև դժվար ապրող հայի պատմություն է: Նրա հերոսները իրենց հողի, հիշատակների ու երազանքների շարունակությունն են, որ ժառանգաբար գտել են իրենց միակ ու ամենատաք երկիրը և չեն դավաճանում նրան, թեև այդ
երկրում հաճախ լինում են սաստիկ ցրտեր:
Սա գրականությունն է – առնական, քնարական, անշտապ, երբեմն դառը ու միշտ
լուսավոր, բնակեցված հրաշալի մանուկներով ու ծերունիներով, որոնք կյանքի ազնիվ
ճշմարտությունների սկիզբն են ու բյուրեղացումը, հենց բյուրեղացումը, որովհետև §վախճան¦ բառը գրելը անպայման վրիպում կլիներ:
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Ռուբեն Հովսեփյանի դեպքում պիտի արձանագրենք, որ նա և իր գրականությունը
չբաժանվեցին: Նրա մարդկային ու հասարակական վարքագիծը չօտարվեց այն արժեքներից, որոնցով սնվել, որոնք պաշտպանել, որոնց հետամուտ է եղել նրա արձակը:
Անշուշտ, սա հիանալի հանրագումար է: Անշուշտ, սա՛ է որդան կարմիրը՝ գեղարվեստը և ապրելու գիտությունը, ամբարված ժառանգությունը և դրա հետ հարազատանալու ձգտումը, որպես զավակի պարտավորություն, հոր պատասխանատվություն ու մտավորականի հավատամք:
Այստեղ, հավանաբար, կարելի է վերջակետ դնել: Բայց ես պիտի վերադառնամ
Ռուբեն Հովսեփյանի ստեղծագործական վաստակին, որովհետև գրողի նրա նկարագիրը
թերի կմնա, եթե չասենք, որ նա մեկն է այն քչերից, որոնց տաղանդը հանդիպեց հայ
կինոյի փորձաքարին ու հաղթահարեց այն: Իսկ գրողի համար դժվար, հազվագյուտ բան
է հեղինակային ներկայություն ունենալ կինոյում, որովհետև կինոն մեծ մասամբ
սպառողաբար է մոտենում գրականությանը և կատարելապես ենթարկում ռեժիսորական
§ես¦-ին: Ռուբենի բախտը, անշուշտ, բերեց, որովհետև նրա սցենարները՝ §Հնձանը¦,
§Ապրիլը¦, իսկ հետո §Խնձորի այգին¦ ու §Կարոտը¦ ճշմարիտ ռեժիսորներ գտան: Բայց
նույնքան ճշմարիտ է, որ ռեժիսորները՝ Բագրատ Հովհաննիսյան, Վիգեն Չալդրանյան,
Գրիգոր Մելիք-Ավագյան, փնտրեցին Ռուբեն Հովսեփյանին, որովհետև նրա մեջ տեսան
իսկականը: Ավաղ, Մալյանի հետ սկսած նրա աշխատանքը մնաց կիսատ, բայց բարեբախտաբար շարունակվեց Դովլաթյանի հետ:
Այսպիսով, Ռուբեն Հովսեփյանը երկու գեղարվեստական տարածքների §լիիրավ
սեփականությունն¦ է,- նրան սիրում է գրականությունը, նրան սիրում է կինոն: Բայց
ցավն այն է, որ մենք կարծես դադարել ենք արվեստագետին իր արվեստի մեջ փնտրելուց
և ավելի շատ որոնում ենք նրան հասարակական կամ քաղաքական կյանքում: Սակայն
Ռուբեն Հովսեփյանին ոչ ոք գրականությունից չի խլել: Եվ մենք կարող ենք տեսնել նրան
այնտեղ, որպես հին անտառի տղամարդ ծառ:
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Խորն է ցավը, որ համակում է մեզ յուրաքանչյուր Մեծ Անհատի, Մեծ Գրողի ծանր ու
անդառնալի կորստյան հետ: Ռուբեն Հովսեփյանի անվան հետ առավել քան անհամատեղելի են մահվան, կորստյան իմաստները:
Գրող, ազգային գործիչ, տոհմիկ հայ մարդու արժանապատվությամբ հատկանշվող
նրա զուսպ էության բոլոր դրսևորումները մեր ազգի տոկուն կամքի ու հաստատուն
ինքնության ուրույն արտահայտությունն են: Նա մեր կողքին, մեր մեծ ժամանակակիցն է,
իսկ ժամանակակիցների մասին անցյալ ժամանակով չեն խոսում: Իմաստավորվում է
Գրողի վաստակն ու իրական նշանակությունն իր ժողովրդի կյանքում, նրա մշակույթի ու
հոգևոր զարգացման հանգրվանների հոլովույթում: Այդ հանգրվաններում նա արդեն
նվաճել է իր կայուն տեղը՝ իբրև արձակագիր, թարգմանիչ, կինոգործիչ, հասարակականքաղաքական գործիչ: Նրա անխոցելի, անդավաճան կեցվածքը՝ պատվախնդիր խոհամտության երևույթով բացահայտվել է դեռևս առաջին՝ 1965-ին լույս տեսած §Որոնումներ¦
ժողովածուով, ապա շարունակվելով հաստատվել §Որդան կարմիր¦ վեպով, բազմաթիվ
այլ գործերով ու հասել մինչև §Ծիրանի ծառերի տակ¦ վեպը, մինչև §Խաչատուր Աբովյան¦
անավարտ երկը, որով պիտի նշանավորվեր ազգային պատմավիպասանության նոր,
չգրված էջը…
Ռուբեն Հովսեփյանի ստեղծագործությունը հզոր ավանդույթների տեր հայ արձակում առանձնանում է ուրույն մտածողության ներհուն լեզվաոճական դրսևորումներով: Այդ
առումով էլ դժվար է գերագնահատել նաև նրա՝ թարգմանչի ու խմբագրի վաստակը: Մեծ է
նրա ավանդը և իբրև կինոսցենարիստ և որպես դրա տրամաբանական շարունակություն՝
իր հարուստ կենսափորձի և խորքային մասնագիտական իմացության փոխանցումը մեր
ուսանողներին: Արգասավոր եղավ այդ գործը ևս, քանզի դասավանդման, գիտելիքը յուրացնելու հետ ուսանողներն ականատես էին Ռուբեն Հովսեփյանի անխոտոր, սկզբունքային
վարքագծի, իսկական հայրենասեր մտավորականի օրինակելի երևույթի:
Ազգի հավաքական կամքն ու գիտակցությունը ձևավորում են հզոր անհատները:
Տասնամյակներ շարունակ Ռուբեն Հովսեփյանը՝ որպես մեր մշակույթի անդաստանի հավատավոր մշակ, անմնացորդ նվիրյալը եղավ այդ գործին՝ ավանդելով ժամանակակիցներին
ու ապագա սերունդներին իր մեծախորհուրդ իմաստնությունը, որ ուղեկից է մնալու մեզ
դժվարին վերելքի ուղիներում:
Եվ, ինչպես ասվել է. §Յիշատակն արդարոյն օրհնութեամբ եղիցի, ամէն¦:
§Հանդես¦ ժողովածուի խմբագրություն
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2016-2017 թ.թ. ԵԹԿՊԻ-ի նախաձեռնությամբ կայացել են միջազգային և բուհական
գիտաժողովներ: Ստորև ներկայացվում են գիտաժողովներում ընթերցված զեկուցումների
նյութերը:

ԳՐԻԳՈՐ ՕՐԴՈՅԱՆ
¸ºð²ê²ÜÆ ²ðìºêîÆ Üàð²¶àôÚÜ ØÆîàôØÜºðÀ
Ներկայումս թատրոնի առջև ծառացած է մի խնդիր, որի լուծումները փնտրել են դեռևս
անցյալ դարասկզբին: Խոսքը վերաբերում է դերասանի և հանդիսատեսի հաղորդակցմանը,
որն առանձնապես հրատապ դարձավ ռեժիսորական թատրոնի ձևավորման շրջանում:
Վերջին հաշվով, առաջատարն այստեղ, իհարկե, դերասանն էրª հիմնական օղակը, որ
կապում էր բեմը հանդիսասրահի հետ:
Ուրեմն, նախ տեսնենք, թե ի՞նչն է կարևորվել նախկինում:
Թատրոնի պատմության մեզ հետաքրքրող ժամանակահատվածը բավականաչափ
ուսումնասիրված է, ուստի միանգամից արձանագրենք, որ այդ շրջանում առաջատարը,
այսպես կոչված, հոգեբանական իրապաշտությունն էրª Մոսկվայի Գեղարվեստական թատրոնի էսթետիկան: Եվ հենց այս հայեցակետից անհրաժեշտ է ընդգծել մի էական հանգամանք. հոգեբանական թատրոնը ոչ թե ենթադրում էր սոսկ գործող անձանց ապրումների
անմիջական վերարտադրություն, այլ «կրկնակի (աֆեկտիվ) զգացումներ», որոնք հնարավորություն են տալիս դերասանին մի կողմից հսկել սեփական վարքագիծը, մյուս կողմիցª
մշտապես թեժ պահել ներքին էքսպրեսիան1: Սա էր բեմական գործողություն կառուցելու
այն եղանակը, որն առաջարկվում էր դերասանինª էսթետիկորեն հավաստի և համոզիչ
լինելու համար:
Իսկ թե ինչպե՞ս է ծնվում նրա այդ էքսպրեսիան, դեռ պետք էր գործնականում
հստակեցնել, քանի որ դարասկզբին դրա գիտակցումը դեռ նոր էր ձևավորվում:
Միայն մի քանի տասնամյակ հետոª երիտասարդ դերասանների արվեստում ի հայտ
եկավ մի առանձնահատկություն, որը գնալով կատարելագործվեց և դարձավ նրանց համար կողմնորոշիչ: Դա մի քանի պլաններով դերն անձնավորելու սկզբունքն էր: Կարևորն
այն է, որ այդ բազմապլան ստեղծագործելու եղանակը ենթադրում էր ոչ միայն բազմաստիճան խորացում գործող անձի հոգեբանության մեջ, այլև հակադիր, միմյանց հակասող
մղումների և վիճակների զուգակցում: Փաստորեն, հենց այս եղանակով է հնարավոր դարձել արթնացնելու ներքին հուժկու կիրք, որն էլ առաջացրել է բեմի և հանդիսասրահի միջև
հաղորդակցման շիկացած դաշտ: Այդպիսով պարզվեց, որ հոգեբանական էքսպրեսիայի
աֆեկտն առաջանում է գործող անձի մտքի և հույզի հակասության արդյունքում. երբ նրա
գաղտնի մղումներն ու արտաքին վարքագիծը տրամագծորեն հակառակ են միմյանց, դիմադրում են երկուստեք, առաջանում է ներքին ապրումների լարում: Հետևաբարª որքան
սուր է այդ հակասությունը, այնքան հզոր է էքսպրեսիայի ալիքը: Հոգեբանական դպրոցի

1

Այդ մասին ավելի մանրամասն տես. Գ. Օրդոյան, Դերասանի արվեստի երկու հակադիր տեսություն
// «Հանդես» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵԹԿՊԻ, Երևան, 2012, N 13, էջ 24:
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հիմնադիրները հորդորել են կառավարել հենց այդ ներքին լարումը, որն արթնացնում է
հանդիսատեսի մեջ համապատասխան ապրումներ:
Որոշ ժամանակ անցª Վսևոլոդ Մեյերխոլդն առաջարկեց բիոմեխանիկայի իր տեսությունը, հետո հանդես եկավ Եվգենի Վախթանգովը ֆանտաստիկ ռեալիզմի ռեժիսուրայով, ապա և Բերթհոլդ Բրեխթը մշակեց դերասանական խաղի մի նոր սկզբունքª դերից
«օտարվելու էֆեկտը»: Հետագայում, բոլոր այդ բարեփոխումները նույնպես դուրս մղվեցին և սկիզբ առավ թատրոնի պատմության մի նոր շրջափուլ: Այսուհետևª ընդհուպ մինչև
դարավերջ, Պիտեր Բրուքը, Եժի Գրոտովսկին, Էուջենիո Բարբան գնացին Անտոնեն Արտոյի
հետքերով: Զուգահեռաբար, ասպարեզ եկավ մի նոր թատերական ուղղությունª պոստմոդեռնիզմը, որն արմատապես վերանայեց, ինչպես հոգեբանական թատրոնի սկզբունքները,
այնպես էլ մոդեռնիզմի վերջին նորամուծությունները:
Ահա թե ինչու, նորագույն ժամանակների դերասանը մի կողմիցª ենթագիտակցորեն, վերջնականապես չի խզել կապն անցյալի բեմական ավանդույթներից, մյուս կողմիցª
բնազդաբար փորձում է ներգրավվել արդի թատերական գործընթացներին: Թերևս սրանով
է պայմանավորված նաև այն էկլեկտիկան, որով հաճախ աչքի է ընկնում նրա արվեստը: Իսկ
ահա վերջին տարիների ամենաթարմ հոսանքներիցª պոստդրամատիկական թատրոնի
հայեցակետից, նա հայտնվել է որոնումների մի նոր դիսկուրսիվ դաշտում: Հիմա ռեժիսորը
կարող է բացարձակապես անտեսել բեմական գործողություն կառոցելու դասական չափանիշները. հաշվի չնստել դրամատուրգիական հորինվածքի հետ և նույնիսկ միտումնավոր հեռանալ գրավոր տեքստից: Թատերական ներկայացումն այլևս չի ընկալվում եռաչափ ժամանակի և տարածության մեջ: Ներկայացումը հանդիսատեսի առջև կարող է պատկերանալ թատրոնի գեղարվեստական լեզվին հակառակ, միմյանց հետ չկապակցված
դրվագներով, տարաբնույթ բեմավիճակներով և աններդաշնակ ու խայտաբղետ ժանրային հատկանիշներով: Այստեղից էլ բեմական արվեստում հայտնվել են հետերոգեն տարրեր: Դերասանի արարքներն արդեն պատճառաբանված չեն ինչ-որ կոնֆլիկտային իրադրությամբ (գործող անձանց հակադիր մղումներով), քանի որ թատերական գործողությունը
պայմանավորված չէ դրամատիկական իրադարձությունների հաջորդականությամբ, չունի
դիպաշարային պատում (ֆաբուլա)1: Նրա խոսքն էլ այսուհետև չի արտահայտում գործող
անձանց հոգեբանական ապրումներն ու խոհերը, այլ ընկալվում է սոսկ իբրև ձայնային
ազդանշան: Արդյունքում հիմնավորապես փոխակերպվել են դրամատիկական արվեստի
ծագումնային հատկանիշները և խախտվել է թատրոնի ու դրամայի նախկին փոխկապակցվածությունը:
Այս խնդիրն առանձին քննարկման կարիք ունի, իսկ առայժմ միայն արձանագրենք,
որ թատրոնի առջև կրկին առկախված է այն կարևորագույն հարցը, թե ինչպե՞ս է վերջին
հաշվով ապահովվելու դերասանի և հանդիսատեսի արդյունավետ հաղորդակցումը: Հոգեբանական թատրոնի և անգամ մոդեռնիզմի որոշ սկզբունքներ, իհարկե, կարող են այսօր
հնացած համարվել, բայց միևնույն ժամանակ, պարզից էլ պարզ է, որ մերժողական վե1Պոստդրամատիկական

թատրոնի տեսաբաններից մեկը` Գերդա Պոշմանը, հենց այդպես էլ վերնագրել է
իր աշխատությունը. §Թատերական տեքստն այլևս դրամատիկական չէ¦ (G. Poschmann, «Der
nichtmehrdramatische Theater text. Aktuelle Bühnenstücke und ihre dramatische Analyse», Tübingen, 1997, S.
177. 1997, S. 177.
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րաբերմունքը դեռևս հարցի պատասխան չէ: 20-րդ դարի 70-80-ականներից սկսած` դեկոնստրուկտիվիզմն ու պոստստրուկտուրալիզմը, պերֆորմանսն ու ընդհանրապես թատերական մեչժողականությունը հախուռն կերպով մուտք գործեցին բեմական ասպարեզ1,
բայց դերասանական արվեստի համարª այդպես էլ չսահմանեցին հստակ և համակարգված սկզբունքներ: Վերջին հաշվով, թատերական պոստմոդեռնիզմի ջատագովները, սովորաբար, կամ արվեստագիտությունը խառնեցին սոցիոլոգիայի և քաղաքականության
հետ, կամ էլ ընդհակառակըª հասարակագիտական չափանիշներով մտան արվեստագիտություն2: Հիմնականում դա է պատճառը, որ ժամանակին հրապարակում շրջանառվող
դրույթների բազմազանության մեջ, այս երևույթին վերաբերող մեկնությունները հիմնականում հակասական են ու տարաբնույթ:
Միայն Սյուզան Մելրոսը 90-ականներին մասամբ հստակեցրեց այդ անորոշությունըª
կարևորելով դերասանի այն ֆիզիկական էներգիան, որ ծնվում է թատերական գործողության ընթացքում: Նրա ուսումնասիրության նյութը գլխավորապես պոստմոդեռնիզմին
հետևորդ ռեժիսորներ Արիանա Մնուշկինայի և Դեբորա Ուորների բեմադրություններն
են, որոնք 70-80-ականներին աչքի ընկան ընդգծված ավանգարդիստական միտումներով:
Ուշագրավ է, որ Մելրոսի դիտարկումներում արդեն իսկ նկատելի են ակնարկներ, որոնք
հետագայում ավելի ըդգծված արտահայտվել են պոստդրամատիկական թատրոնի տեսության մեջ3: Այսպեսª նրա համոզմամբ, բեմում հնչող խոսքը մեր օրերում սկսել է հեռանալ
տեքստային հիմքից, քանի որ ընկալվում է գլխավորապես ֆիզիկական հարթության վրաª
ձայնային ալիքների հաճախականության և տոնային տատանումների շնորհիվ: Կարելի
էր, իհարկե, վիճել հեղինակի հետª առարկելով, որ դեռևս 19-րդ դարի ֆրանսիական դերասանական դպրոցներում են անցկացրել այս կարգի փորձեր (դիցուքª Ֆրանսուա Դելսարտի
արվեստանոցը), բայց Մելրոսի հայացքը սևեռված է այլ խնդրի վրաª դերասան-հանդիսատես հաղորդակցման ֆիզիկական ու վիզուալ գործոններին: Նրա համոզմամբª թատերական գործողությունը պետք է ծավալվի «ոչ թե այնտեղª դրսում», ինչպես սովորաբար դիտում ենք ավանդական թատրոնում, այլ «այստեղª ներսում»4, ուր դերասանի և հանդիսատեսի համար ամեն ինչ իրական է ու շոշափելի, այդ իսկ պատճառով էլ առավել գրավիչ է: Նա ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքին, թե ինչպե՞ս է խոսք արտասանող դերասանի մկանային աշխատանքը տեսողական ճանապարհովª «աչքի ցանցաթաղանթի միջով», թափանցում մարդու §կենտրոնական նյարդային համակարգ¦ և առաջացնում նույնպիսի մկանային լարում: Դրա շնորհիվ էլ դերասանի և հանդիսատեսի միջև անմիջականորեն ծնվում է այն օրգանական ներդաշնակությունը, որը պարտադիր պայման է
ամեն մի թատրոնի համար: Խնդիրը, ուրեմն, ոչ այնքան տեքստի արտաբերման ձայնային
ելևեջներն ու նրբերանգներն են, որքան «դերասանի կողմից կառավարվող ֆիզիկական
էներգիան»5: Իհարկե, ինչպես հատուկ է այդ ժամանակաշրջանի գրեթե բոլոր տեսաբան-

1

Տե°ս. R. Schechner, Performance Theory, New York, 1988, p. 21.
Տե°ս. J. Birringer, Theatre, Theory, Postmodernism, Bloomington, Indiana UP, 1991, p. 29, 208, У. Б. Уортен,
Современная драма и риторика театра, Спб., изд. Наука, 1992, с. 290-292.
3
Տե°ս. H.-T. Lehmann,Post- dramatisches Theater, Frankfurt am Main,Verl. derAutoren, 1999.
4
S. Melrose, A Semiotics of The Dramatic Text, London: PalgraveMacmillan, 1994, p. 75.
5
Նույն տեղում, էջ 221:
2
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ներին, որոնց թատերագիտական պրպտումները ծավալվում են հարափոփոխ հասարակական կյանքի լայն համատեքստում, Մելրոսը ջանասիրաբար պաշտպանում է նաև թատերական պոստմոդեռնիզմի ապաքաղաքականացումը: Նրա համոզմամբ, հենց դա է հնարավորություն տալիս դերասանինª ազատորեն ստեղծագործել դիսկուրսիվ դաշտում, այսպես
ասածª անտեսելով պաշտոնապես ընդունված չափանիշները (establishment): Այդուհանդերձ,
նրա եզրակացություններըª իբրև դերասանական արվեստի հիմնադրույթներ, ընդհանուր
առմամբ, դեկլարատիվ բնույթի են, քանի որ հիմնականում մնում են մտահայեցողական
դաշտում1:
Բայց և այնպես, հետագայում, այս կարգի տեսական աշխատությունները հող նախապատրաստեցին, որպեսզի հետազոտվի նաև դերասանի ֆիզիկական էքսպրեսիայի տեխնիկանª իբրև վարպետության դասընթաց: Այդ նպատակին ծառայելու եկավ Էուջենիո Բարբայի «Թատերական անտրոպոլոգիայի» ուղեցույց հանդիսացող գիրքը, որտեղ զետեղված է համակարգված վարժանքների մի ամբողջ շարք2: Բարբայի մեթոդաբանության
առանցքում դերասանի այն ֆիզիկական վարժություններն են, երբ մկանների գործադրմամբ նրան անհրաժեշտ է հաղթահարել որևէ արտաքին արգելք կամ ուժային դիմադրություն, բայց ոչ թե առօրյա (daily), կենցաղային եղանակովª իբրև սպորտային մարզանք,
այլ աֆեկտիվª կարծեցյալ եղանակով, առանց ուժերը լարելու: Այս կապակցությամբ տեղին է մտաբերել Պիտեր Բրուքի խոսքերը. §Երբ…դերասանները ակրոբատիկ վարժություններ են անում, դա ոչ թե ակրոբատիկ ունակությունները, այլ զգայունակությունը զարգացնելու համար է¦3: Սա առաջին քայլն է, որով դերասանը ոտք է դնում բոլորովին նորª վերառօրյա (exstra-daily), վեր-կենցաղային հարթությունª փոխելով իր մարմնի ամբողջ կազմակերպվածքը. ողնաշարի դիրքը, հավասարակշռությունը, ոտքերի և ձեռքերի շարժուձևը,
գլխի անկյունը, ռիթմը, մի խոսքովª ամեն ինչ: Ընդ որում, այդ պարապմունքների ժամանակ նա ոչ թե կեղծում է (simulacrum) իր ոչ սովորական վիճակը, այլ ձեռք է բերում մի
նոր կենսաձև, որը նույնքան օրգանական է, որքան իրական են նրա ներզգացումները:
Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի նա լիցքավորվի մի նոր էներգիայովª նախնական էքսպրեսիայով
(preexpressivite), և սովորի տիրապետել նախ իր ֆիզիկական նյութինª մարմնին, ապա
ստեղծագործել ինտուիտիվ, այսինքª ներրզգացական ազդակներին համապատասխան:
Դերասանի վարպետության այս նորագույն մեթոդաբանությունը վկայում է, որ դերասանի
և հանդիսատեսի հաղորդակցումն ապահովելու համար, դարձյալ կարևորվում է գործողության էքսպրեսիվ բնութը, բայց մի էական տարբերությամբ, եթե հոգեբանական թատրոնում այն ծնվում էր դերը մի քանի հակադիր պլաններով անձնավորելիս, ապա հիմա
դրա աղբյուրը դարձավ գործող անձի վեր-առօրյա ֆիզիկական կեցությունը: Խնդիրն
ուրեմն այն է, թե ինչպե՞ս է դերասանը համադրելու իր արվեստի նյութըª մարմնի պատրաստվածությունը, և ստեղծագործական ինտուիցիանª ներրզգացական ազդակները:

1
Հմմտ.Илья Ильин, Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа, М., изд.
Интрада, 1998, с. 191.
2
E. Barba, The Paper Canoe – A Guide to Theatre Anthropology, Trans. Richard Fowler, London: Routlendge,
1995, p. 10-11.
3
Պ. Բրուք, Բաց դուռը. խոհեր խաղի և թատրոնի մասին, անգ. թարգ. Խ. Գրիգորյանի, Երևան, «Ասողիկ»
հրտ., 2013, էջ 30:
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Ժամանակին Փափազյանը հորդորում էր դերասաններին ինքնուրույնաբար գտնել
և մշակել սեփական արվեստի տեխնիկան: §Իմ ամենամատաղ տարիքից, - կարդում ենք
§Հետադարձ հայացք¦ աշխատությունում, - սովորել եմ ես այն բոլորը, ինչ սովորաբար
տեխնիկա է կոչվում, թեև, ըստ իս, դա տեխնիկայի նյութն է միայն և ոչ թե ինքըª տեխնիկան: Այդ նյութին տիրապետող տաղանդավոր դերասանը, անշուշտ, կստեղծի իր արվեստի
տեխնիկան: Անպայման §իր արվեստի տեխնիկան¦, որովհետև արվեստը տեխնիկայից

անջատ, ինչպես և տեխնիկան արվեստից` իմաստ չունի: Տեխնիկան, առանձին վերցրած,
արվեստ չէ, իսկ արվեստն առանց տեխնիկայի` անհաղորդ է: Դերասանի հոգում տեխնիկան համընթաց զարգանում է նրա արվեստի հետ, և նա համաբնույթ է նրա արվեստին,
հետևապես և ինքնուրույն: Ուրիշի տեխնիկան չի° կարելի հարմարեցնել իր սեփական արվեստին, ո°չ էլ ուրիշի արվեստը ենթարկել իր սեփական տեխնիկային¦ (այս և հաջորդող
ընդգծումները իմն են - Գ. Օ.)1: Այլ խոսքովª դերասանի արվեստն §իր արտահայտության
միջոցներին բացարձակ տիրապետելու, նրանց կառավարել կարենալու և նրանցª իր ներքին աշխարհին ու ստեղծագործական մտահղացմանն առանց ճիգի և բնազդաբար ենթարկել կարողանալու մեջ է կայանում: Եվ այդ արտաքին տվյալների ամբողջ գամման իր
մտապատկերին ենթարկելու պրոցեսը…պետք է լինի առանց ճիգի: Ո°չ դերասանը պետք
է զգա այդ, ո°չ էլ հանդիսատեսը նկատի, այլապես այդ պրոցեսը կայլասերվի մի դժվարին
ու քրտնաջան մարմնամարզի, բնականության հակառակ մի երևույթի, որը հաջող դեպքում կլինի §դերասանություն¦, բայց ստեղծագործությունª երբեք¦2: Այստեղից էլ հետևություն, որ դերասանին նախ անհրաժեշտ է տիրապետել տեխնիկայինª իբրև նյութի, ապա
հետո մշակել սեփական տեխնիկանª իբրև արվեստի արտահայտություն:
Այս խոսքերը չափազանց արդիական են հնչում և նորովի են իմաստավորվում, երբ
համեմատում ենք 20-րդ դարակեսի Եվրոպայում լայն տարածում գտած դերասանական
դպրոցների ծրագրային դրույթների հետ: Հատկապես, ուշադրության են արժանի երկու
հանգամանք, որոնք Փափազյանը միտումնավոր ընդգծել է՝ դերասանի վարժված մարմինըª
իբրև նյութ, և դերասանի տեխնիկանª իբրև անհատական արվեստի արտահայտություն:
Անցյալ դարի 60-70-ականներին, Եժի Գրոտովսկին առաջինն էր, ով կարևորեց դերասանի
արվեստում այս երկու կարևորագույն գործոնների համադրումը: Նրա հիմնած Լաբորատորիայում դերասանի վարպետության դասերն ընթանում էին հենց այդ սկզբունքովª երկու
փուլով. սկզբում դերասանը ձեռք էր բերում տարրական հմտությունª սեփական մարմնին
տիրապետելու ունակություն, այնուհետև սովորում էր այդ նախնական տեխնիկան ենթարկել իր ինքնաբուխ ինտուիցիային: Դրա համար Գրոտովսկին առաջարկում էր հրաժարվել §բոլոր տեսակի դեղատոմսերից, կարծրացած սիստեմներից¦ և պարզապես սովորել ոչ
թե §ի՞նչ անել, այլ ի՞նչ չանել¦: Ըստ այդմ, §պարապունքների ժամանակ, բոլոր աշակերտներից մի բան է պահանջվումª պարզել սեփական հնարավորությունների սահմանները և
ինքնուրույնաբար գտնել այնպիսի վարժանքներ, որոնք կօգնեն ազատագրվելու խանգարող բարդույթներից ու արգելքներից… Երբ բոլորի համար ընդհանուր վարժանքների մի-

1
2

Վ. Փափազյան, Հետադարձ հայացք, գիրք 1-ին, Երևան, Հայպետհրատ, 1956, էջ 106:
Նույն տեղում, էջ 27-28:
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ջոցով նրանք կարողացան հաղթահարել այդ խոչընդոտները, դառնալ ավելի վստահ ու
համարձակ, ապա պատրաստ կլինեն ինքնուրույն ստեղծագործելու համար¦1:
Իհարկե, ինքնաբուխ ինտուիցիան բնավ չի բացառում դերը մանրակրկիտ մշակելու
անհրաժեշտությունը: Դերասանի բնական ճանապարհով ծնված գործողությունը հենվում
է միմիայն ճշգրիտ կառուցված պարտիտուրայի վրա, որն ըստ էությանª հադիսատեսի
հետ օրգանապես հաղորդակցվելու տեքստն է: Հակառակ դեպքումª լիակատար հավաստիություն չի լինի: Իսկ ահա չկազմակերպված ինքնաբուխ խաղից կարող է առաջանալ կենսաբանական քաոսի պես մի բան, որն ընդամենն անձև, պատահական գործողությունների շարան էª գոռգոռոցներ, նյարդային կծկումներ, ջղաձիք շարժումներ: Սրանք բնավ էլ
ինքնաբուխ արտահայտություններ չեն, այլ ավելի շուտ խեղկատակություններ են: Դա
արհեստական դերասանություն է և տհաճ է հանդիսատեսի համար, մինչդեռ §իսկական
ինքնաբուխ խաղն արտահայտվում է առանց ճիգի և բնական կերպով¦2:
Ըստ այդմ, դերասանի և հանդիսատեսի միջև առկա ազդակներն ու հակազդեցությունները կարելի է կարգավորել, ըստ սահմանված պարտիտուրայի: Չէ՞ որ այդպես է
նաև կյանքում. §երբ մարդիկ հանդիպում են միմյանց, սովորաբար անհրաժեշտ է լինում
ընկալել և համապատասխանորեն արձագանքել, ասել է թեª ազդակները հաջորդաբար
փոխանցվում են մեկից մյուսին: Հաղորդակցման այս եղանակը թատրոնում նույնպես
կրկնվում է, բայց ամեն անգամ hic et nunc` այստեղ և հիմա, կնշանակի իր բնույթով այն
փոփոխական է, թեև ներկայացման կարգավորված պարտիտուրայի հետագիծը մնում է
անփոփոխ¦3: Ահա թե ինչուª Գրոտովսկու թատրոնում գործող անձի վարքագիծը ոչ թե
մարդկային կյանքի սոսկ իրական դրսևորումն է, այլ այնպիսի գործողություն, որն անբռնազբոս ներկայացնում է մարդ-դերասանըª ի ցույց մարդ-դիտողին: Ընդ որումª անշահախնդիր, գերազանցապես ներզգացական կրքերի թելադրանքով, ինչպես սովորեցնում էր
Անտոնեն Արտոն4:
Ամփոփելով մեր դիտարկումներըª անհրաժեշտ է ընդգծել ևս մի հիմնարար սկզբունք,
որին հորդորել են հետևել 20-րդ դարի բեմի վարպետները` հոգեբանական թատրոնի հիմնադիրներից մինչև պոստմոդեռնիզմի ջատագովները: Խոսքը թատերական գործողության խտացված հատվածները ներդաշնակորեն միահյուսելու մասին է, որ ձեռք է բերվում §տարածությունը կրճատելու և ժամանակը սեղմելու¦ շնորհիվ5: Այսպեսª եթե առօրյա
պայմաններում մարդու արարքները մասնատված են և նրանց միջև հաճախ չկա պատճառահետևանքային ուղիղ փոխկապակցվածություն, ապա թատերական հարթության վրա
դերասանի արարքներըª իբրև գեղարվեստական արտահայտություն, կառուցվում են ներկայացման գործողությունը համախմբող առանցքի շուրջ, ուստի դիտվում են մեկ միասնական ծիրի մեջ: Պատկերավոր ասած, արձանագործի պես նա իր դերից հատում է ավելորդ մանրամասները և ստեղծում բեմական արվեստին համապատասխան կենդանի վար1
Е. Гротовский, От бедного театра к искусству-проводнику, пер., сост., пред., прим. Н. Башинджагян, М.,
изд “Артист. Режиссер. Театр”, 2003, с, 92, 93, 95.
2
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3
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4
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5
Տես. Պ. Բրուք, նշվ. աշխ., էջ 19:
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քագիծ: Հակառակ դեպքում, ինչպես կասեր Փափազյանը, դերը կդառնա §անջատ կտորներից կազմված մի պատկեր և ո°չ թե մի ամբողջական, միաձույլ արվեստի գործ… Չի կարելի պատկերացնել մի շենք, որի բոլոր հարկերը հավասար ամրությամբ չեն կառուցված:

Դերակատարությունը նույնպիսի մի կառուցվածք է, որի յուրաքանչյուր մասը պետք է
լրացնի ու բացատրի մյուսին. եթե ոչª փուլ կգա ամբողջը¦6:
Հետագայում, 21-րդ դարաշեմին, պոստդրամատիկական թատրոնը, ինչպես և դոկումենտալ թատրոնի նորարարները, շեղվեցին նաև այս դրույթից, բայց սա արդեն
առանձին թեմա է:

ГРИГОР ОРДОЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА
Резюме
Одна из важнейших задач, которая стоит перед современным театром – это взаимоотношение актера со зрителем. Ее актуальность была отмечена еще в прошлом столетии, в
период формирования режиссерского театра. Ведущая роль, конечно же, отводилась актеру –
основному звену, соединяющему сцену со зрительным залом.
Вначале, актер психологического театра, руководствуясь теорией “искусства переживания”, строил “повторные (афективные) чувства” своей роли в нескольких, по существу контрастных планах, от чего и рождалась внутренняя экспрессия действующего лица. Спустя
некоторое время Всеволод Мейерхолд предложил свою теорию биомеханики, затем выступил
Евгений Вахтангов с режиссурой “фантастического реализма”, а после Бертольд Брехт разработал новый принцип актерской игры – “эффект отчуждения” от роли. Впоследствии, в плане
решения данной задачи наметились новые тенденции, и вплоть до конца столетия Питер Брук,
Ежи Гротовский, Эудженио Барба пошли по стопам Антонена Арто. Параллельно появилось
новое театральное направление – постмодернизм, которое в корне пересмотрело как принципы
психологического театра, так и недавние новшества модернизма. Вот почему, современный
актер с одной стороны – подсознательно не отрекся от прежних сценических традиций, с другой стороны – тем не менее инстиктивно пытается быть привлеченным в новационные процессы
театрального творчества. Вероятно, именно этим объясняется и та эклектика, которая сегодня
присуща его искусству.
В 90-ых Сюзан Мелрос частично прояснила эту неопределенность, обратив внимание
на внутреннюю энергию актера, которая проявляется во время театрального действа. Подобного рода теоретические изыскания постепенно подготовили почву для исследования также и
техники физической экспрессии актера. В отличие от принципов психологического театра,
где экспрессия актера рождалась в процессе контрастных переживаний действующего лица,
сейчас его источником сталo сверх-обычное физическое состояние действующего лица.
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MODERN TRENDS OF PERFORMING ARTS
BY GRIGOR ORDOYAN
Summary
One of the most important tasks facing modern theater is the actor’s communication with the
audience. Its relevance has been noted in the last century, during the formation of the director’s
theater. Sure enough, the leading role was given to an actor - the main connection between the stage
and the audience.
Initially, the actor of psychological theater, guided by the theory of "art experience," built
"repeated (affective) feelings," his role in several essentially contrasting plans from what was being
born the inner expression of the actor. After some time, Vsevolod Meyerhold proposed his theory of
biomechanics. Then came Yevgeny Vakhtangov, with the "fantastic realism" directing. Afterward,
Bertolt Brecht developed a new principle of acting: "alienation effect" of the role. Subsequently, in
terms of solving this problem, new trends, and until the end of the century, Peter Brook, Jerzy
Grotowski, and Eugenio Barba followed the footsteps of Antonin Artaud. In parallel, a new theatrical
direction emerged - postmodernism, which fundamentally revised as the principles of psychological
theater, as well as recent innovations of modernism. That is why, a modern actor on the one hand subconsciously, though not renounced the old traditions of the stage, on the other hand – instinctively
tries to be attracted to the contemporary processes of theatrical creativity. Perhaps this explains the
eclectic, and that which is inherent in his art today.
In the 1990s, Susan Melrose partially clarified this uncertainty, drawing attention to the
actor’s inner energy, which manifests itself during a theatrical performance. Such theoretical research
gradually paved the way also for the study of the technique of physical expression of the actor. In
contrast to the principles of psychological theater where the actor's expression was born in the
contrasting experiences of the working person, now his source became the exstra-daily physical
condition of the working person.
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ºÂÎäÆ-Æ ´àôÐ²Î²Ü ¶Æî²ÄàÔàìÜºðÆ ÜÚàôÂºð
ՆԱՐԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Â²îºð²Î²Ü ¾øêäºðÆØºÜîÀ` ²ð¸Æ ºì ¸²ê²Î²Ü ÜÚàôÂÆ ÐÆØ²Ü ìð²
/ Վ.Դուրնենկով §Սիտկոմ¦, Մեյերխոլդի անվան կենտրոն, ռեժ. Պ.Ազարով, 2016թ,.
§Բորիս Գոդունով¦ ըստ Ա.Ս.Պուշկինի, Մոսկվայի Լենինյան կոմերիտմիության
անվան թատրոն, ռեժ. Կ.Բոգոմոլով, 2014թ./
Անցյալ դարի 90-ականներից ազատականացված Ռուսաստանում թատերարվեստը
թևակոխում է որոնումների նոր` պոստմոդեռնիստական փուլ, որն Արևմուտքից բերում է
գեղագիտական նորագույն չափումներ ու ձևեր` մտքի ասիմետրիա և նրանից բխող պարադոքս, ժանրերի ու ոճերի խառնաշփոթ, գեղագիտական սահմանների անորոշություն,
գիտակցված էկլեկտիզմ, իռացիոնալ կերպարայնություն, էպատաժ, տաբուների բացակայություն: Ձևավորվում է նոր տեսակի թատրոն, որի առանձին օրինակները, սակայն, անցյալի ռուս բեմարվեստում միշտ էլ տեղ գտել են էքսպերիմենտի հատուկ կարգավիճակով:
Ինչպես 20-րդ դարասկզբին` 21-րդ դարասկզբի թատրոնը նույնպես դադարում է պսիխոլոգիզմը ընդունել որպես թատերարվեստի գոյության միակ կամ ունիվերսալ ձև: Փորձարարական հաղթարշավը շարունակվում է նոր դարաշրջանի գեղագիտական պահանջների
ներքո և դառնում պոստմոդեռնիստական թատերական ուղղվածության գեղարվեստական
առանցքն ու հիմնավորումը: Նոր հայեցակետով վերսկսվում են դեբատները մի կողմից`
թատրոնի բնության ավտոնոմ ինքնության և մյուս կողմից` դրամայից ու խոսքային լեզվամիջոցից կախվածության շուրջ: Մինչ դրամատիկական ու պոստդրամատիկական թատրոնի համակիրները ինքնամոռաց վիճաբանում են տեսական ճշմարտությունների շուրջ,
գործնական դաշտում, փորձարարական որոնումների արդյունքում, ձևավորվում է նոր
թատերական պրոդուկտ` քննախուզման համար միանգամայն բաց:
Առժամանակ փակենք թատերարվեստի §Նոր կտակարանները¦ և փաստենք, որ
փիլիսոփայական ու գեղագիտական հայացքների աղերսներով ձևավորված գեղարվեստական նոր ուղղություններն արվեստաբանական մեկնություններ են ստանում էմպիրիկ
գոյանյութի` արտեֆակտի առկայությամբ: Եթե թատերական ներկայացումը ոգեղեն է, և դիտարկվում է բեմ ու դահլիճ իրար միավորող §այս պահին ու այստեղ¦ ընթացող հանդիսախաղ, ապա նրա հիմքում ընկած պիեսն ակնհայտ նյութեղեն ձևաչափի մեջ է` նոր իդեաների, բեմական նոր գեղագիտության նախաստեղծ լիցքերով: Դրամատուրգն է արխիտեկտոնիկ ձևեր ընտրում ու խաղի օրենքներ հուշում թատրոնին, իսկ փորձարարությունը
ծավալվում է բեմում` ռեժիսորական մտահայեցությամբ և հանդիսատեսի անմիջական
մասնակցությամբ: Կա նաև մեկ ուրիշ ճանապարհ, երբ բեմական էքսպերիմենտը սնվում
է ոչ թե արդի պիեսից, այլ կյանքի է կոչվում դասական գործերի հիման, որոնք հումք կամ
նյութ են ծառայում ռեժիսորական մտահղացման համար: Պոստմոդեռնիստական գեղաչափումներին միանգամայն բնորոշ է նոր գեղագիտության ներսում ասիմետրիկ մտքեր ու
պարադոքսալ ճշմարտություններ բացահայտել «հին նյութի» ապրեցման եղանակով:
Ժամանակակից թատրոնի փորձարարական այդ երկու ճանապարհներից այսօրվա
զեկույցի համար ընտրել ենք ժամանակակից պիեսի և դասական թատերագրության մոտիվներով երկու բեմադրություններ` մոսկովյան թատրոնների ընթացիկ խաղացանկից:
Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հիմնական հայեցակարգից բխում է, որ տվյալ
ուղղությունը ոչ թե արտացոլում է, այլ մոդելավորում է իրականությունը և էքսպերիմենտների օգնությամբ ստեղծում արհեստական ռեալականություն: Տեխնիկական առաջընթաց,
ինչ խոսք, ակնհայտ նախադրյալներ է ստեղծում այլընտրանքային իրականություն պատ-
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կերելու համար, սակայն զուգահեռ աշխարհը կարող է ներկայանալ ոչ միայն իրականությունից դուրս` մուլտիմեդիային հնարքների միջոցով: Այն կարող է ստեղծվել նաև իրականության պատճենահանման սկզբունքով` սեփական երևակայության ներսում:
Ժամանակակից ռուս դրամատուրգ Վ. Դուրնենկովի «Սիտկոմ» պիեսն այդ երկրորդ`
փորձարկված ավանդույթով պատկերում է զուգահեռ աշխարհներ` ստեղծագործողների թիմ
ու նրանց մտքերից խաչասերվող պերսոնաժների աշխարհ: Սցենարիստներն աշխատում
են «Բոհեմ» վերնագրով հեռուստասերիալի վրա: Ներկայացման ծրագրում նշված է, որ
Պուչինիի §Բոհեմ¦ օպերայի հերոսների հետ առնչությունները երկիմաստ չեն. թեման արծարծում է երիտասարդ նկարչի, երաժիշտի, հագուստի մոդելավորողի և բալետի պարուհու
կյանք մտնելու և կայանալու ձգտումները: Երկու տարբեր հարթության սահմաններում ընթացող առօրյա երկխոսություններից պետք է գլխավոր մի բան պարզվի, կամ գուցե չպարզվի:
Միգուցե հեղինակի ծրագրի բաղկացուցիչ մասն է` որևէ կարևոր միտք չհետապնդել, այլ
հանդիսատեսի ենթագիտակցությունն արթնացնելով` ներկայացնել այսօրվա կյանքի ու
անկանոն կանոնների բաղկացուցիչներն ու էմոցիաների դատարկությունը: Դրամատուրգը
2010թ. ռուսական հանրային 1-ին հեռուստաալիքով ցուցադրված §Դպրոց¦ հեռուստասերիալի հեղինակն է, ում պիեսները բեմադրվել են Театр. Doc – ում, ՄԳԹ-ում, Մեյերխոլդի
անվան կենտրոնում:
Մոսկվայի Մեյերխոլդի անվան կենտրոնում 2015/2016 թատերաշրջանի փակումն
ազդարարեց Վ.Դուրնենկովի §Սիտկոմ¦ վերնագրով, սակայն բնավ ոչ սիտուացիոն կատակերգության առաջնախաղը /ռեժ. Պ.Ազարով/: Բեմահարթակը, ավելի շուտ` հարթակը
/բեմի բացակայության պայմաններում/ երկու մասի էր բաժանված: Առաջին տարածքում
§իրական¦ կյանքն է, իսկ երկրորդում` պերսոնաժների: Երկու տարածքներում էլ տեղադրված են մարդկային ուրվագծերով ստվարաթղթե մանեկեններ ու չափսերով նրանց
անհամեմատ զիջող նախամարդառոբոտային խաչասերված կերպարանք: Ձախակողմյան
հարթության մեջ գործում են սցենարիստները, իսկ աջակողմյանում` սերիալի ապագա
հերոսները` չորս երիտասարդներ, որոնք գավառից եկել են` Մոսկվան նվաճելու: Հերոսներից յուրաքանչյուրը եռանդով իր էգոիստական նպատակագիծն է առաջ տանում:
Բեմում հայելային սկզբունքով ներկայացվում էին մի կողմից` հերոսների խառը մտքերը,
ովքեր ստեղծագործելու պրոցեսում կարծես հայտնվել էին լաբիրինթոսում ու ճիգեր էին
գործադրում ելք ու ելակետ գտնելու, իսկ մյուս կողմից` զուգահեռ կյանքում գործող պերսոնաժների ինքնակայացման գոյակռիվը: Վերջին հարթության մեջ իրադարձությունները,
նախատեսված ժանրից դուրս, դաժան ձևեր էին ընդունում և մթնոլորտը լարված պահում:
Սիտկոմը ձախողման առաջ է. ուրախ պատմություն չի ստացվում: Կատակերգականը
գլուխ չի բարձրացնում նաև օգնության հասած հումորիստի մանրապատումներում: Գույները մռայլ են թե սցենարիստների անհասկանալի փոխհարաբերություններում, թե հումորիստի` ծերության հանդեպ հարգանք և ընկերության հանդեպ գնահատանք ներառող պատմություններում և թե պերսոնաժների չարացած ու ագրեսիվ դրսևորումներում: Անկառավարելի և չհամակարգված տեսարանները բերում հասցնում են բաց ֆինալի. սցենարիստ
հերոսը պատրաստվում է գիշերել ստուդիայում` ստեղծագործական պրպտումներով: Բաց
ֆինալը հանդիսատեսի կողմից աներկբա ընդունվում է եզրագծված` որպես պատմության
նոր շրջապտույտի նախասկիզբ` միևնույն բաց ֆինալով: Անորոշությունը դիրքորոշման նշանակություն է ստանում:
Ցուցադրությունից առաջ թատերախմբի տնօրենը զգուշացրեց, որ ոչ նորմատիվային խոսք է հնչելու: Սակայն ներկայացման սկիզբն ավելի անսպասելի էր: Մթությունից
դեպի լույս` դանդաղ քայլքով, հանդիսատեսի առաջ հայտնվեց մորեմերկ հերոսը` ստեղծելով ցնցումային լուռ իրավիճակ: Մերկությունը զուտ ֆիզիոլոգիական, օդից առկախ
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պատկեր էր, որը ներկայացման համար հետագա հիմնավորում էր պահանջում: Հասկանալի է, որ ոչ թե ստրիպակումբում ես, այլ թատրոնում, հետևաբար մեկ ժամ 15 րոպե
շարունակ հանդիսատեսն ակնկալում էր ներկայացման անակնկալ սկզբի արդարացում:
Ապարդյուն. միայն ֆինալում, երբ հերոսը պատրաստվում էր կրկին ստուդիայում գիշերել, մտածում էիր, որ ինչու ոչ, սցենարիստ-գործող անձի մտքում ծնվող հայհոյանքների
համատեքստում հագուստները խիստ խանգարել են կերպար-դերասանի հանրային մենությանը: Մյուս կողմից` §դատարկ¦ մերկությունը, պոստմոդեռնիստական թատրոնի
տաբուների բացակայության պայմաններում, կարող է դիտարկվել նաև պրոլոգ-ակցիա,
որտեղ թատրոնն ու պերֆորմանսը երկխոսության մեջ են մտնում: Հանդիսատեսը արգելվածի ցուցադրությունից զգայական էներգիայով փոխազդված, խայծը բռնած ու սպասումների մեջ, մինչև վերջ ուշադիր հետևում է հերոսների անկանոն խճագծվող առօրյային:
Ներկայացման կիզակետ սկիզբը, որը հետագա ոչ մի տրամաբանական հանգուցալուծում
չի ստանում, դառնում է նպատակ` մի փնտրեք իմաստ անիմաստության մեջ ենթիմաստով: Հեղինակը և թատրոնը §խաբում են¦ հանդիսատեսին նաև ներկայացման §Սիտկոմ¦
վերնագրով. ասես հրավիրում են ժամանցային ներկայացման, սակայն հրամցնում են
ագրեսիայի և բռնության տեսարաններ: Կյանքում տեղ գրավելու գոյակռվի մեջ հայտնված
հերոսները հաշվեհարդար են տեսնում… փառք աստծո, սկզբնական տարբերակով`
մանեկենների հետ: Դանակի հարվածներից խոշտանգված մանեկեններին վերջնականապես ոչնչացնում է պերսոնաժների տարածքի փլուզվող տանիքը, որով և արձանագրվում է
իրական հարթության հերոսների ստեղծագործական ֆիասկոն:
Պարզվում է` սիտկոմը չի ստացվում, քանի որ հերոսներն անուններ չունեին, մեկ
ուրիշ պատճառով էլ չի ստացվում նաև դրաման, քանի որ զուգահեռ հարթության մեջ
ապրող հերոսները սոսկ մտահղացման ուրվագծեր էին: Դերասանները թեպետ ճիգ էին
գործադրում իրարից տարբերվելու և իրենց հերոսներին աղմկոտ խաղով առաջ մղելու,
սակայն ոչ նորմատիվային խոսքը դերակատարներին կոպիտ շրջանակների մեջ էր պահում` թույլ չտալով ավելին ցուցադրել: Ավելին միգուցե ուրիշ թատրոնից կլիներ, սակայն
ով գիտե, եթե էկլեկտիզմն ընդունելի է որպես բեմական պարադոքսալ արտահայտչալեզու, ապա դերասանների կողմից սխեման ապրեցնելը, թեկուզ կարճաժամկետ, անսպասելի, խաղի վավերականության օրենքներով, միգուցե հակադարձաբար իմաստավորեր
կամ իմաստազրկեր բեմական ծավալումները: Մյուս կողմից, երբ բեմում զգայական ներգործության արտախաղային ուժեղ ազդակներն են, և խաղային տիրույթը համատեքստ չի
ձևավորում` նման անհրաժեշտությունն անկարևոր է դառնում: §Նոր դրաման սիմուլյակր
է /պատճեն, կեղծակերպում/, - գրում է Պ.Բոգդանովան §Ինսունականներ. §նոր դրամայի¦
նախադրյալներ¦ հոդվածում: Այդ սիմուլյակրը դարձավ մեր ազգային պրոդուկտը, քանի որ
հիմնվում է ռեալիստական ոճի` հին նատուրալ դպրոցի հեռավոր ժառանգորդի, ֆիզիոլոգիական ակնարկների իմիտացիայի վրա: 21-րդ դարի իրականության մեջ թե նատուրալ
դպրոցը, թե անգամ ռեալիզմը ոչ այլ ինչ են, քան սիմուլյակր` սոցիալական մղձավանջի
մոգական հիպերիրականություն ստեղծող:1 §Սիտկոմ¦ ներկայացման հիպերիրականությունը խառնել էր իրականն ու ֆանտազիան, լիքն ու դատարկը, կենդանին ու անկենդանը:
Գործողությունների իրարանցման մեջ որքան ակտիվ էր պերսոնաժների շարժման գիծը,
այնքան ակնհայտ էր դառնում քարացած կեցության անկենդանությունը: Ներկայացման
մանեկեններ-ուրվագծերից մեկ-երկուսը կերպավորված էին, և նրանց մեջ կարելի էր տեսնել նաև Ա.Պ.Չեխովին: Եթե դա մետաֆորի նշանակություն ուներ, այլ ոչ թե սոսկ էպատաժի, ապա փորձեմ ընթերցել մետաֆորի ետև թաքնված միտքը և նկատել, որ հեղինակ1
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ներն իրենց երազանքների հետ կապված անհամեստ զուգահեռներ էին անցկացրել, ինչը
հետադարձվում էր և էպատաժի նշանակություն էր ստանում: Պե՞տք է արդյոք հիշեցնել,
որ Անտոն Պավլովիչի հեղինակած §սիտկոմները¦` ոչ նորմատիվային լեքսիկայից հեռու
հանդիսատեսի մեջ ոչ թե բնազդային, այլ իրական զգացմունքների իրարանցում են
ստեղծում:
Ստացվում է, որ ընկալման նոր կանոնների համաձայն` արդարացում ու խորը
մտքեր թատրոնում կարելի է և չփնտրել, այլ փոխարենը կարելի է պատճենած-կեղծակերպված կյանք տեսնել` առանց ստերիլ պայմանականության, երեսիդ շպրտված ախտի
բացիլներ հայտնաբերել, բնազդային էներգիայի հոսք զգալ, և խաբկանքի կամ հակադարձության էֆեկտով հայտնվել բաց, իսկ իրականում փակուղի-ֆինալում` սառը լռության
մեջ և միգուցե ինքնամաքրման ճանապարհ անցնել: Կասեմ միայն, որ այս թատրոնի
տեսակին ընտելանալ է պետք, կամ էլ այն պետք է ընդունել որպես իրողություն` մեր
մտածողության ու նախասիրությունների սահմաններից դուրս` որպես էմոցիաներից զուրկ,
աղքատ թատրոն: Ավելացնեմ, որ թատերախումբն անակնկալ էր նախատեսել ոչ միայն
ներկայացման սկզբում: Տեսածը §մարսելու¦ համար վերջում ակնդիրներին ակցիա-հյուրասիրության շրջանակներում գարեջուր մատուցվեց:
Թատերական էքսպերիմենտներ իրականացնելու և հանդիսատեսին շոկային թերապիայի ենթարկելու հարցում Մոսկվայում հայտնի անուն է ռեժիսոր Կոնստանտին Բոգոմոլովը: 2014թ. Մոսկվայի Լենինյան կոմերիտմիության անվան թատրոնում Ա.Ս.Պուշկինի
§Բորիս Գոդունով¦ ողբերգության մոտիվներով բեմադրած ներկայացման մեջ ռեժիսորն
առաջարկում է իրականության ինքնատիպ պատճենը, իսկ գեղարվեստական կերպարի
փոխարեն` մուլյաժ ու դատարկ ձև:
Բոգոմոլովը իր մտահղացումը ձևավորել է պուշկինյան ժողովրդական ողբերգության
էմոցիոնալ և իմաստային ընկալման սեփական ֆանտազիաների վրա, որը ոչ միայն հայացք է անցյալին կամ զուգահեռվում է այսօրվա կյանքի հետ, այլ ապացուցում է կյանքային զարգացումների սպիրալաձև շարունակականությունը: Ռեժիսորի միտքը, ինչ խոսք,
մտորում է ռուսական իրականության հողի վրա, սակայն այն, ինչ պատկերվում է` մակիավելյան կարգախոսով իշխանության կռվապայքար, շատ չէր տարբերվում այլ երկրների
կամ այլ ժամանակների իրապատումներից: §Գեղարվեստական լեզվի յուրաքանչյուր տարր
հանգիստ կարող է տեղափոխվել ուրիշ`պատմական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային, գեղագիտական համատեքստ կամ էլ մեջբերվել առանց որևէ համատեքստի¦2: Սա
պոստմոդեռնիստական արվեստի լինելիության կարևոր բաղկացուցիչն է: Պատմաժամանակային առաջընթաց ու հետընթաց շարժման զուգակցումը, պոպմշակութային տարբեր
դրսևորումների իրար խառնումը, բեմադրական միջոցներով հանդիսատեսի ռեակցիաների
պլանավորումը և այլ հնարանքներ Բոգոմոլովին անհրաժեշտ էին ապամոնտաժելու
համար ողբերգության տեսարանները` դեկոնստրուկցիայի ենթարկելով պիեսի թե
ժանրը, թե տեքստը, թե համատեքստը: Այդ շերտազատման և առանձին մասերի բաժանման` դեմոնտաժի և դեկոնստրուկցիայի մեթոդաբանությունը պատկանում է ֆրանսիացի
փիլիսոփա Ժակ Դերիդային3, ով ներկայացնում է պոստմոդեռնիզմն իր երկու կարևոր
բևեռային կողմերով` խաղը մասնատող և խաղը վերակառուցող: Վերակառուցման արդյունքում Բոգոմոլովի §Բորիս Գոդունով¦ ներկայացման ժանրը կարելի էր բնորոշել ոչ թե
ողբերգություն, այլ մեդիա- ֆարս, իսկ ձևաչափը` թոք-շոու, որն ընթացքում վերածվում է
ռեալիթի-շոուի: Այսօրվա կյանքի հետ զուգահեռներն ընթերցվում էին ուղղակիորեն. Մի2
3
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ջավայրը /նկարիչ` Լարիսա Լոմկինա/ ժամանակակից հեռուստաստուդիայի տաղավար
էր, որտեղ լուրերի հաղորդավարուհին հարցազրույց էր վերցնում Գրիշկա Օտրեպևից
/Իգոր Միրկուրբանով/: Պուշկինյան տեքստը կոտրվում է, մասնատվում, հատ-հատ
արտասանվում, առանձնանում իմաստային ընդգծումներով և տեքստային հավելումներով
դառնում միանգամայն առօրյա: Քանի որ ծավալվող գործողությունների ընթացքը մոնտաժվում էր հեռուստատաղավարում, ապա միանգամայն արդարացված էր տեսախցիկների ու
թվով 7 մեծ ու փոքր էկրանների առկայությունը: Մեդիատեխնիկան ստանում էր նաև այլաբանական` երրորդ աչքի նշանակություն: Այդ աչքը ֆիքսում էր հին ու նոր պատմության
անցքերին ուղղված կողքից հայացքը` հեգնանքն ու ինքնահեգնանքը:
Բոյարական ոչինչ չկար ներկայացման մեջ` բացի միապետի գդակից, անցյալը,
մոտակա անցյալն ու ներկան միախառնված էին: Ռեժիսորի միտքը §ճչում է¦` ինչ երեկ,
ինչ` այսօր: Գործողության վայրերի տեղափոխության մասին հայտնում են էկրան-վահանակները: §Սա այլևս ստուդիա չէ, այլ կենտրոնական հրապարակ¦: §Ժողովուրդը հավաքվել է
կենտրոնական հրապարակում և սպասում է, թե ինչ է լինելու հետո¦: «Ժողովուրդը աղբ
է»; - գրվում է էկրանի վրա մոտավորապես մի քսան անգամ, և այդ երկարատև դադարի
դեմ հանդիսատեսը չի ընդվզում: Այսպիսով էկրանի գրությունը պուշկինյան համատեքստում «աշխատում է», քանի որ ներկայացման մասը կազմող դահլիճից արձագանքներ չեն
հնչում: Թատրոնի ռազմավարությամբ նախատեսվում է նաև հանդիսատեսի արձագանքը:
Գերմանացի նշանավոր թատերագետ Էրիկա Ֆիշեր-Լիխտեն4 այդ երևույթը ձևակերպել է
որպես §պատասխան արձագանքի հանգույց¦: Երկար ձգվող պաուզայի և հանդիսատեսի
համբերատար լռությունից հետո վրա է հասնում նախապատրաստված իմպրովիզացիա
արձագանքը. դահլիճի տարբեր անկյուններից լսվում են դժգոհություններ: Վերջապես բեմ
դուրս եկած Գոդունով-Զբրուևին ռեպլիկ են նետում` 5.000 ռուբլի տոմսավճարը ետ պահանջելով: Զբրուևն արձագանքին անհաղորդ է մնում, նրա ուշադրությունը սևեռվում է
կենտրոնում տեղադրված միապետի գդակին, որը դերասանը վերցնում և հանդիսավոր
հագնում է: Միապետի փոխարեն իր մասին խոսում է նրա ինքնագոհ կեցվածքը և լկտի
դիմապատկերը. մեր առջև ինքնիշխան, ամենաթող արքա է: Թագադրման տեսարանին
զուգահեռ` էկրանների վրա հայտնվում են ժամանակակից կյանքից ծանոթ պատկերներ,
մոտոցիկլետների կորտեժը դատարկ փողոցներով սուրում է նախագահական երդման
արարողությանն ընդառաջ` Կրեմլի ուղղությամբ:
Ներկայացումը կառուցված է ստատիկ միզանսցեններով և էկրանների անթաքույց
միջամտությամբ` մերթ ուղղակի, մերթ անուղղակի բացահայտումներով: Էկրաններին կարելի է տեսնել Ստալինի, Բերեզովսկու դիմապատկերները: Այս շարժական-պատկերային
շարքը, սակայն, չէր խլացնում հնչող խոսքը, որը գրավիչ էր իր անսովոր դարձվածքներով
ու իմիջիայլոց սովորական արտասանությամբ, պուշկինյան պոեզիան տեղափոխվել էր
21-րդ դար, կորցրել իր հանգավորումն ու առօրյա հնչերանգավորում ստացել:
Մելանխոլիկ պատմիչ Պիմենը /Դ.Գիզբրեխտ/, հեգնանքի սահմանագծին կանգնած,
լրջությամբ իր գրառումներն էր դաջում եկեղեցականների մարմիններին: Հատակի վրա,
պատին գամված` նա ասես անդրշիրիմյան աշխարհից էր. շշուկով ու հատ-հատ արտասանվող տեքստը լսելի էր դառնում միկրոֆոնների ուժով: Տեսարանի միապաղաղ ընթացքի
մեջ Գրիշկա Օտրեպևն անկիրք ու անշտապ սպանում է պատմիչին և փախչում մենաստանից: Չկան էմոցիաներ, միայն թե ատրճանակի կրակոցներն անհարկի ականջ են սղոցում:
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Հեգնանքն ամենուր է` նկարչական, երաժշտական մոտիվներում, միջավայրի ու
հերոսների բնութագրերում, էկրանի վրա հայտնվող պարզունակ ռեպլիկներում, իրար խառնած ժամանակների շիլա-շփոթում, իսկ պուշկինյան ստեղծագործության դեմոնտաժի
նպատակն իշխանական պայքարի անիմաստության մասին ապացույցներ հավաքելու
մեջ է; -Հին Ռուսիայի ղեկավարները 3-4 հոգի էին, - հայտնում են մեզ,- ինքը ցարը,
դատախազը, պատրիարքը և գեներալը: Նրանք, ժամանակակից համազգեստներով, անդրդվելի ինքնագոհությամբ խորովածի շշերը թափահարելով, ներկայանում են պիկնիկի`
սովետական ժամանակների “Веселые качели” երգի հնչողության ներքո: Նրանց ոգու խրախճանքը ռեժիսորն արտահայտում է նաև ոճավորված բեմավիճակով. կյանքի տերերն իրենց
միասնականությունը պարային հայելային շարժումներով էին արտահայտում, էկրաններին գրվում է. «ժողովուրդը լռում է, և այդ ընթացքում լուսանում է»:
Ներկայացման մեջ Պուշկին գործող անձը երկատվել էր: Մի եղբայրը Լեհաստանում էր` թշնամու կողմնակից, մյուս եղբայրը` հայրենիքում պայքարում է թշնամիների
դեմ: Երկուսին էլ մարմնավորում է միևնույն դերասանը: Եղբայրները շփվում են սկայպով.
դերասան Վ.Բերեժբիցկին երկու մոնիտորների միջև վազվզում է ու երկուսի փոխարեն
խոսում: Հետո նայում ենք էկրաններին. էմիգրանտ եղբայրը Մոսկվա է գալիս և ծաղիկներ
դնում հայրենասեր եղբոր գերեզմանին:
Այս պատմության մեջ հատուկ «սիրով» էին ներկայանում լեհերը` ընդգծված ակցենտով, ընդգծված հանդարտությամբ և ընդգծված ոխակալությամբ: Այստեղ էլ ժամանակներն իրար են խառնվում և Մարինա Մնիշեկը` Մարիա Միրոնովայի վիրտուոզ դերակատարմամբ, Սոպոտի երգի փառատոնի մրցույթում երգում է: Միրոնովան բեմադրության մեջ մի քանի դերով է ներկայանում` նաև Ֆեոդոր արքայի այրու և Գոդունովի հոգնած ու անտարբեր քրոջ էպիզոդիկ դերով, որին ներկայացման սկզբում նույն անտարբերությամբ ու անկիրք խեղդում է եղբայրը: Միրոնովայի գլուխգործոցը, ինչ խոսք, Մարինա
Մնիշեկի դերակատարումն էր, դերասանուհին ստեղծում է ինքնահավան, սնոբ, սառնասիրտ, դիվային ու գայթակղիչ կնոջ կերպար: Այդ բոլոր հատկանիշները նկատվում են
դերասանուհու ստատիկ ու քանդակային կեցվածքում, անշտապ, լեհական հնչերանգով
համեմված ինքնաբավ խոսքում և շրջապատին ուղղված հեգնական ու օտարված հայացքփոխհարաբերություններում:
Ներկայացման ֆինալում էկրաններին գրվում է «Գոդունովի արյան ճնշումը բարձրանում է: Նա հասկանում է, որ մահանում է»: Գրությունը հուշում է, որ պետք է հիշել
ցարևիչին: Այստեղ ներկայացումն իր հերթական անակնկալն ուներ. ցարևիչը` Գոդունովի որդին, հմայիչ երիտասարդ կին էր, ով հիմնականում այս ու այնտեղ պառկած քնած
էր, ում սպանում են, սակայն և ով հարություն է առնում, հանում է շալվարը և իր
մոդելային ոտքերը ցուցադրելով, անդրդվելի խաղաղությամբ, անտարբեր դեմքն անորոշ
կետի հառում: Հնչում է Գլյուկոզայի երգը. “Танцуй Pоссия, не плачь Европа, а у меня самая,
самая, самая красивая…опа” Սակայն ի՞նչ մխիթարություն այն բանից, որ գիտակցում ես
քո մարմնի առանձին մասերի ամենագեղեցիկ լինելու հանգամանքը:
Բեմադրությունն ասես ապտակ լիներ թե Եվրոպային, թե Ռուսաստանին, թե աշխարհի այլ տերություններին, իսկ առաջին հերթին` հանդիսատեսին: Չմոռանանք սակայն, որ այդ ապտակի հնարավորությունը ռուս մեծ պոետ Պուշկինի ժողովրդական
ողբերգության նյութի ժամանակակից պատճենահանման արդյունքում էր:
Աշխարհը փոխվում է ամեն օր, ամեն պահ, մեր աչքի առաջ`չենթարկվելով որևէ
ավարտուն կանոնակարգման: Թատերական էքսպերիմենտը` որպես ազատության դրսևորման ձև, կարևորում է ոչ թե մեկնաբանություններն ու բացատրությունները, այլ հայացքը
այդ հարափոփոխ աշխարհին: Ու եթե ներկայացումների ընթացքում քեզ զգում էիր homo
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ludens` մասնակի կամ ամբողջությամբ ներգրավված աշխարհճանաչողական թատերախաղի մեջ, ապա ներկայացումից հետո գլուխ էր բարձրացնում homo sapiens-ը և խորհում
էիր աշխարհում տիրող սև ու սպիտակ շերտերի ու նրանց բազմաֆունկցիոնալ համակցության մասին ու նաև թատրոնի` մի դեպքում` տարակուսանքներով ու մատուցվածով
չներշնչված, մյուս դեպքում հետաքրքրված թեթև ու ներթափանցող դերասանախաղով,
որն իր համար գոյատեղ էր գտել խառնված ժամանակների անկանոն կանոններով իրար
մոնտաժված, հավերժ թափառող իրապատման առանցքում: Իսկ վերջում ստացվում է
այն, ինչ պետք է ստացվեր` թատերական էքսպերիմենտը` թե արդի, թե դասական նյութի
հիման վրա, արժևորվում է ոչ թե ներկայացվող պատկերների մտացրիվ խճանկարով,
էպատաժով, կամ թե ուրիշ հնարանքներով, այլ տվյալ անտուրաժի ներսում գործող
դերասանախաղի չափումներով:

NARINE SARGSYAN
THEATRICAL EXPERIMENT - BASED ON MODERN AND CLASSICAL
MATERIAL
SUMMARY
The article studies the issues of the theatrical experiment within the empirical material. The
paper observes two modern stage productions done at Moscow theatres that are based on the stuff of
the modern playwright and the classical play. The author evaluates the revealed experiment of those
productions within the context of conceptual aesthetic views of postmodernistic s theatre.

НАРИНЕ САРКИСЯН
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО И
КЛАССИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются проблемы театрального эксперимента на эмпирическом материале. В основе статьи описание двух современных спектаклей московских театров на материале современного драматурга и классической пьесы. Автор статьи оценивает проявления
эксперимента данных спектаклей в контексте концептуально-эстетических воззрений постмодернистского театра.
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Թատերական արվեստի ժամանակակից հետազոտություններում բազմիցս նշվել է,
որ թատերական ներկայացումը՝ որպես կատարողական արվեստի տեսակ, ենթակա է
մշտական փոփոխությունների և չի կարող համարվել արվեստի ավարտուն ստեղծագործություն (արտեֆակտ) լոկ իր բեմադրական մասի հիմքով: Նկատի է առնվում բեմադրական գործընթացի հետևյալ անհրաժեշտ բաղկացուցիչների ամբողջությունը ՝ պիես, ռեժիսուրա, բեմական ձևավորում, երաժշտական ձևավորում, դերասանական խումբ և այլն: Ներկայացումը արվեստի «ժամանակավոր» ավարտուն ստեղծագործություն է դառնում կամ
չի դառնում, հանդիսատեսի՝ բեմի վրա տեղի ունեցող ստեղծագործական ընթացքին միանալու,
նրա՝ հանդիսատեսի կողմից ներկայացման ստեղծողների առաջադրած թատերական
խաղի պայմանների ընդունման արդյունքում, ինչպես նաև միացնելով սեփական երևակայությունը՝ բեմում գործողության զարգացման գործընթացին: Կարելի է առարկել, որ
արվեստի ամեն մի գործ ավարտուն արտեֆակտ չի հանդիսանում՝ առանց նրա«հոգևոր
սպառողի» առկայության: Այսպես, գրական ստեղծագործությունը կայանում է որպես
այդպիսին միայն ընթերցողի գոյությամբ, իսկ կերպարվեստի գլուխգործոցները՝ դիտողի
հայացքի ներքո, երաժշտական գործերը՝ ունկնդրի առկայության դեպքում և այլն: Այդ
ամենն այդպես է՝ ոչ մեծ,բայց էական տարբերությամբ: Արվեստի վերոնշյալ բոլոր տեսակները կարող են հանգիստ սպասել իրենց «հոգևոր» սպառողին տարիներ, նույնիսկ տասնամյակներ: Հենց այդ մասին են Մարինա Ցվետաևայի հետևյալ տողերը. “Моим стихам, как
драгоценным винам, Настанет свой черед”. Սակայն լոկ միայն ներկայացումն է զրկված
այդ «նախանձելի» ճակատագրից: Ներկայացումը ստեղծվում է ժամանակի որոշակի հատվածում, որոշակի տեղում, խաղում են որոշակի տեսարաններ և դիտում են որոշակի
հանդիսատեսներ: Եվ միայն բոլոր այդ բաղկացուցիչների ներդաշնակության արդյունքում
կարող է կայանալ արվեստի ստեղծագործության ծնունդը որոշակի ժամանակի համար:
Նույնիսկ վերը թվարկված բոլոր բաղադրիչների ամբողջական կրկնության դեպքում ներկայացումն՝ որպես արվեստի ստեղծագործություն, կարող է չկայանալ: Իմ նկատումները
խոսում են այն մասին, որ նույնիսկ լավագույններից լավագույն ներկայացումը՝ մասնագետ թատերագետների կողմից միանշանակորեն ճանաչված իբրև գլուխգործոց, կարող է
տապալվել ցուցադրումներից մեկում բացառապես այն պատճառով, որ չի կայացել հանդիսատեսի հետ հաղորդակցումը, խախտվել է այն մթնոլորտը ու շատ բաներ, որոնք անհրաժեշտ են հանդիսատեսին՝ սպառողի դրությունից համահեղինակի դրության անցման
համար :
Եվ հակառակը՝ առաջին հայացքից շարքային ներկայացումը հանկարծ առասպելորեն «թռիչք է առնում» և հանդիսատեսի հետ համատեղ ստեղծում անհրաժեշտ գեղարվեստական միասնություն: Թատերական ներկայացման առեղծվածը վերջնական
արդյունքի կանխատեսման անհնարինությունն է , քանի որ նա սկզբունքորեն երբեք էլ չի
կարող վերջնական լինել: Երբ ներկայացման ստեղծողները գիտակցում են այդ օրինաչափությունը, ուրեմն ներկայացումն էլ կերտվում է կամուրջների հիմնակառույցի սկզբունքով՝ դրամատուրգից դեպի ռեժիսորը,ռեժիսորից դեպի բեմանկարիչը, կոմպոզիտորը,
դերասանները, իսկ վերջիններից էլ՝ հանդիսատեսներին: Ստեղծագործական երևակայության հնարքը հանդիսանում է այդ հիմնակառույցի գլխավոր իմաստը, քանզի հանդիսատեսին արարչական մղումով վարակելու, նրա մեջ մյուս արարողների հետ համատեղ
երևակայության ցանկություն առաջացնելու, խոհերը, պատկերները և գործողությունները
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լրացնելու ունակությունը հնարավոր է միայն ներկայացման բաց կառույցի արդյունքում՝
մշտապես ծագող ստեղծագործական ազդակների առկայության դեքում, որոնք աճող
շղթայով փոխանցվում են ներկայացման բոլոր արարողների կողմից : Հաճախ, երբ մենք
խոսում ենք ներկայացման ինտերակիտիվ ձևի մասին, նկատի ենք ունենում հանդիսատեսի բառացի ներգրավումը բեմական գործընթացի մեջ, նրա ակտիվ ֆիզիկական մասնակցությունը ներկայացման մեջ: Այնինչ, ինտերակտիվությունը՝ առավել խորը և ոչ
միանշանակ ընկալումն ու ստեղծագործական համատեղ մասնակցությունն է նրան, ինչ
տեղի է ունենում բեմի վրա: Գործնականում մարդիկ բոլորն էլ մանկության տարիներին
սիրել են պատկերացնել իրենց տարբեր կերպարներում, և այդ խաղերը լցված են եղել
երևակայության ամենաանսովոր դրսևորումներով: Տարիքի հետ մարդկանց մեծ մասի մեջ
այդ ցանկությունն ու ձգտումը փոխադրվում են այլ ոլորտներ (գիտական, ստեղծագործական, արտադրական և այլն), սակայն մտացածին աշխարհ կրկին սուզվելու և այնտեղ
ամենաակտիվ մասնակցություն ունենալու ցանկությունն անհագուրդ է մարդու մեջ: Տարբերությունն այն է, որ հանդիսատեսի մի մասն ընտելանում է արվեստի հանդեպ սպառողական վերաբերմունքին՝ բեմի վրա տեղի ունեցածի զուտ վայելքի իմաստով ընկալմանը,
վայելք՝ ծանոթ պատկերների ու զգացմունքների՝ կամավոր ժխտելով ստեղծագործության
իր համահեղինակային իրավունքը: Մեզ, սակայն, հետաքրքրում է այն հանդիսատեսը, ով
ներկայացման մեջ է ներգրավվում իբրև համահեղինակ , որն զգացմունքների և մտքերի
արտաքին դրսևորումներից , հանդիսանում է թատերական ցուցադրության ինտերակտիվ
մասնակիցը: Ո՞րն է տարբերությունը պայմանական ասված սպառողական և ինտերակտիվ ներկայացումների միջև : Քիչ կոպիտ ասած՝ սպառողական ներկայացման ժամանակ
հանդիսատեսից չի պահանջվում ներառել սեփական երևակայությունը և խթանել անձնական ստեղծագործական մոտեցումը ներկայացման մեջ մասնակցության համար: Ներկայացման բեմադրողները ջանում են մինչև վերջ բացատրել հանդիսատեսին իրադարձությունների էությունը, գործող անձանց փոխհարաբերությունների բնույթը, գաղափարը և
այլն, որպեսզի բացառեն հանդիսատեսի կողմից դեպքերի և գործող անձանց որևէ այլ
ընկալում և մեկնաբանում: Հանդիսատեսը բավականանում է գործող անձանց և բեմական
իրավիճակների ճանաչելիությամբ, նրանց ընտրված մեկնաբանությամբ և արձագանքում
է այնպես, ինչպես առօրյա կյանքում: Ճանաչելիությունն ու ընթերցման թեթևությունը
նմանատիպ ներկայացումների գլխավոր հաղթաթուղթն են՝ այդ թվում և զգացումների
ճանաչելիությունն ու ընթերցման թեթևությունը: Մեր խնդիրը նմանատիպ ներկայացումների գնահատումը չէ, այլ լոկ բացատրությունն այն տարբերության, որ կա «սպառողական» և «ստեղծագործական» ներկայացումների միջև: «Սպառողական» թատրոնում աշխատող արհեստավարժները տիրապետում են զանգվածային հանդիսատեսի վրա ներգործման բոլոր եղանակներին: Այդպիսի ներկայացումից հանդիսատեսի լիարժեք վայելքը
նաև կայանում է բեմում տեղի ունեցածի համասեռ ընկալման, իրեն ընդհանուրի մասի և
փոխըմբռնման բերկրանքի զգացողության մեջ: Կարելի է ասել, որ «սպառողական թատրոնում» ամեն ինչ հաշվարկված է՝ նկատի ունենալով միջին վիճակագրական հանդիսատեսին: Եվ ինչքան միանշանակ է հանդիսատեսների արձագանքը ներկայացմանը, այնքան ավելի հաջողված է նա համարվում: Պայմանականորեն մեր կողմից «ստեղծագործական» կոչված թատրոնում բեմադրողների հիմնական խնդիրը դառնում է հանդիսատեսի
ներգրավումը՝ իբրև ներկայացման մեջ համաստեղծագործողի, հանդիսատեսի մեջ սեփական երևակայությունը զարգացնելու ցանկության արթնացումը, բեմում տեղի ունեցածի ոչ
միանշանակ գնահատումը: Խնդիրն այդ ունի անհատական ուղղվածություն և կարող է լուծվել գեղարվեստական ոչ վերջնական արտահայտվածության դեպքում անհատական մեկնաբանության համար ազատ տարածք թողնելու, հանդիսատեսի երևակայության ակտիվ
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«սադրանքի» դեպքում: Դա երկխոսություն է հանդիսատեսի հետ համահավասար պայմաններում, առանց բարոյախոսության և առանց զիջախաղի: Եվ այստեղ առաջին պլան է
գալիս հանդիսատեսին ստեղծագործական գործընթացին միացնելու անհրաժեշտությունը,
որին նա հնարավոր է, ամենևին նախապատրաստված չէ: Նախապատրաստվածությունն
այդ պարտադիր չէ, որ բացատրվի հանդիսատեսի ցածր մտավոր մակարդակով կամ
ստեղծագործական գործընթացի անընդունակությամբ: Դա հաճախ կարելի է բացատրել
թատրոնի բացառապես ավանդական ընկալմամբ, որտեղ հանդիսատեսը սպառող է, բայց
ո՛չ երբեք համահեղինակ: Հանդիսատեսը երեխայի նման է, իր հանդեպ ամեն մի բռնանալու գործողություն կամ նրան գցում է լրիվ հնազանդության վիճակի մեջ, կամ առաջացնում է ընդվզում (ընդվզումը, ինչպես նաև հնազանդությունը, կարող են ունենալ արտահայտության զանազան ձևեր՝ ակտիվ և պասիվ: Ստեղծագործական իրավիճակը կարող է
ծնվել միայն ոչ բռնի գործողությունների և նույնիսկ ձգտումների արդյունքում: Եթե խնդիր
է դրվում հանդիսատեսի մեջ ստեղծագործական վիճակ առաջացնելու, ապա այդ վիճակին
հասնելու մեթոդները նույնպես նրա համար նոր պետք է լինեն, և հետևաբար հետաքրքիր,
դրանք պետք է հանդիսատեսի մեջ առաջացնեն անզուսպ ցանկություն՝ ընդունելու խաղի
առաջարկված կանոնները, համոզվելու, որ այն ամենը, ինչ կատարվում է բեմում վերաբերում է անձամբ իրեն և երկխոսությունն ընթանում է անմիջապես իր հետ, այդ մեթոդներն
ու ոճաձևերը պետք է նրան թույլ տան զգալ իրեն դահլիճի գլխավոր «հանդիսատեսը»,
դեռ ավելին, լինել ընդգծված, անհատականացված իր անդրադարձներում: Այդպիսի մոտեցման դեպքում ներկայացումը կարող է ընկալման մեջ դառնալ չափազանց անձնավորված և ինքնատիպ, քանի որ իրականանում է անցումը զանգվածային ընկալումից դեպի
անհատականացված համաստեղծագործությունը: Հնարավոր է, որ թատրոնի այս առանձնահատկությունը ծագել և ձևավորվել է 20-րդ դարի երկրորդ կեսին և սկսում է բուռն զարգացում ապրել 21-րդ դարի սկզբին՝ կապված հասարակական գիտակցության կտրուկ անհատականացման հետ: Հանդիսատեսի վրա հասարակական ներգործությունից անցումը
դեպի անհատականը կապված է նաև հասարակության մեջ՝ թատրոնի իր տեղի վերագնահատման հետ: Թատրոնը դադարեց լինել հասարակական ամբիոն, որտեղից բարձրացվում
էին կարևոր սոցիալական և քաղաքական խնդիրներ: Թատրոնը դադարեց լինել խրատականության և բարոյախոսության ամբիոն և փոխակերպվեց մարդկային անհատականության հետազոտման լաբորատորիայի՝ իր ողջ բազմաձևության մեջ: Թատրոնի դերի այդ
փոփոխությունն անմիջականորեն կապ ունի այն փոփոխությունների հետ, որոնք կատարվում են հասարակության մեջ: Արդի հասարակության մեջ հանդիսատեսին ամենից ավելի
հետաքրքրում են թատրոնում այն հարցերը, որոնք վերաբերում են մարդկային իմացության ուսումնասիրության խորքայնությանը, այդ իմացության արտահայտության ձևերին,
կյանքի առեղծվածի ինքնուրույն եզրահանգումների ցուցադրմանը և հնարավորությանը:
Հասարակական և քաղաքական խնդիրների քննարկումը սահուն անցավ զանգվածային
լրատվությանը և իր հետևից տարավ հանդիսատեսային լսարանի որոշակի մասին, որը
գալիս էր հենց միայն և միայն այդ խնդիրների քննարկման համար: Բաց հասարակության
մեջ, որտեղ լրագրերի էջերում, հեռուստատեսությամբ, համացանցում ազատորեն քննարկվում են արդիականության ամենահրատապ խնդիրները, թատրոնը փորձում է գտնել
հանդիսատեսի հետ անհատական երկխոսության իր նշաձողը: Որոշակի չափի մեջ այդ
ձգտումը բախվում է ինչ -որ դիմադրության ինչպես մասնագետների, այնպես էլ սիրողական մասի կողմից, որոնք համարում են, որ թատրոնը դրանով իսկ կորցնում է իր
կարևորագույն գործառույթը՝ լինել հասարակական և քաղաքական հակամար-տությունների բեմահարթակ: Իրականում արդի թատրոնը որոնում և գտնում է առավել ինքնատիպ
ձևեր հանդիսատեսի հետ երկխոսության մեջ մտնելու համար: Նա ընտրում է այն ձևը,
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որտեղ իր հետ դժվար է մրցակցել և համատեղության այն մեթոդը , որի շնորհիվ մնում է
մշտատև պահանջված՝ այդ երկխոսությանը սպասող հանդիսատեսի կողմից : Ժամանակն
առաջ է ընթանում, փոխվում է հասարակությունը, փոխվում են ձևերը, սակայն թատերական արվեստի միջոցներով խորամուխ երկխոսության մարդու պահանջը շարունակում է
մնալ: Դեռ ավելին, ժամանակակից անհատապաշտական աշխարհում մարդն ինչպես երբեք, կարիք ունի անկեղծ շփումների: Թատերական ամեն ձև ժամանակի հետ հնանում է,
և դասական թատրոնի որակով նրան պահպանելու փորձերը դատապարտված են մերժվելու հանդիսատեսի կողմից: Սակայն փոխվում է ոչ միայն թատերական ձևը, փոխվում է
նաև հանդիսատեսի հետ փոխհարաբերության գաղափարախոսությունը: (Կանխավ նշենք,
որ այդ ամենը չի վերաբերում ավանդական ազգային թատրոնին, որի խնդրում կարևորվում է հարյուրամյակներ առաջ ստեղծված թատրոնի ճշգրիտ վերակերտումը: Այստեղ
մենք ավելի շուտ գործ ունենք թանգարանային նմուշի հետ՝ դրանից հետևող բոլոր իրողություններով): Դժվար է պատկերացնել 21-րդ դարում թատրոնի գերգաղափարայնացված դիրքորոշում, որը կտաներ հանդիսատեսի հետ երկխոսության , առավել ևս հրա-վիրեր նրան դառնալու ներկայացման համահեղինակ: Հեգնանքը և առաջին հերթին ինքնահեգնանքը, վայրկենաբար առաջացնում է ժամանակակից հանդիսատեսի մեջ վստահություն դերակատարների հանդեպ և նրանց միանալու ցանկություն: Երբ հանդիսատեսը
տեսնում է, ինչպես են ներկայացման ստեղծողները «իջնում» զանազան գաղափարներ
ուսուցանող և հռչակող «բարձունքներից» և ձեռք են մեկնում նրան, նրա մեջ անհետանում են կրավորական հայեցման ներքին արգելանքները, և նա գործուն ներգրավվում է
արարման գործընթացում՝ իր երևակայությանը հնարավորություն տալու, խորհելու, լրացնելու, զարգացնելու այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում բեմի վրա: Այդպիսի ներկայացումից
հետո, որտեղ հանդիսատեսը մասնակից է դառնում իբրև համաստեղծող, ինքը՝ հանդիսատեսը, տուն է վերադառնում թևավորված՝ ինչպես ստեղծագործման բերկրանքը ճանաչած
յուրաքանչյուր մարդ: Ստեղծագործումը լույս է բերում իր հետ : Ոչ թե առասպելաստեղծ
մեծ գաղափարները, այլ հենց արարման գործընթացն է թևավորում մարդուն և տալիս է
նրան ապրելու ուժ, քանզի արարման գործընթացն անմիջականորեն աղերսված է կյանքի
իմացությանը: Տեղի է ունենում յուրատեսակ շրջապտույտ: Թատրոնը սկսում է նորովի
կատարել իր կարևորագույն հասարակական գործառույթը, բայց ոչ թե որպես ամբիոն, այլ
իբրև զրուցակից և բարեկամ, ում խորապես հետաքրքրում է որոշակի անհատ հանդիսատեսը, քանզի յուրաքանչյուր հասարակություն բաղկացած է անհատականություններից և
որքան վառ են նրանք դրսևորվում, այնքան հոգեպես առավել հարուստ է հասարակությունը: Իր լավագույն ներկայացումներով 21-րդ դարի թատրոնը դիմում է հենց անհատին,
առանձին անձի: Վերջում կցանկանայի նշել, որ ամբողջ վերը շարադրվածը իմ կարծիքով
այժմեական է հենց այսօրվա թատրոնում: Ինչպիսի պահանջներ և փոփոխություններ երևան
կգան վաղը, ցույց կտա ժամանակը: Թատրոնի անանց հմայքը նրա դյուրափոխության մեջ է:
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РУБЕН БАБАЯН
ЗРИТЕЛЬ, КАК СОАВТОР СПЕКТАКЛЯ
РЕЗЮМЕ
В статье представлена роль зрителя, как одного из авторов спектакля. Учитывается
специфика театрального искусства, его изменчивое состояние и невозможность фиксации
окончательного результата без активного участия зрителя.
Невозможность фиксированного итога спектакля преподносится не как недостаток, а
как преимущество театрального искусства, его постоянная связь с настоящим временем, а следовательно – современность. Отсутствие классической формы спектакля предполагает постоянный
поиск со стороны создателей интерактивного взаимодействия со зрителем, выход на диалог, и,
следовательно, равноуважительные взаимоотношения между всеми авторами, в том числе
зрителем, спектакля. Подобный метод обуславливает индивидуальный подход к зрителю, неоднозначность восприятия и стимулирует рост творческого воображения зрителя.

RUBEN BABAYAN
THE AUDIENCE AS A CO-AUTHOR OF THE PERFORMANCE
SUMMARY
This article discusses the role of the audience as a co-author of theatrical performance. It does
so by taking into consideration the specificity of theatrical art, its ever-changing nature and the
impossibility of creating a fixed end-result without active participation of the audience.
The impossibility of creating a fixed result in a performance is introduced not as a
disadvantage, but an advantage in theatrical art, due to its constant connection with the present time,
and therefore, modernity. Furthermore, the impossibility of making any classical form in theatre
comes as a result of constant inquiry from the side of creators, moving into interaction with the
audience, building dialogue, and finally laying the foundation for a respectful relationship between all
co-creators of the performance, including the audience. Such a method allows for an individual
approach to the audience, ambiguity in the way each audience member takes in a performance and
stimulates growth in the creative imagination.
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ИРИНА ДУШКОВА
CO-EXISTENCE AND CO-OPERATION. STATE AND INDEPENDENT THEATRES IN
FINLAND.
Финляндия - театральная страна. 59 государственных и муниципальных театров, а также
сотни независимых компаний и коллективов получают поддержку своей деятельности. Все
театры имеют возможность сотрудничества между собой и не являются репертуарными.
Карта
Финляндии
с
обозначенными
театрами
здесь:
http://www.tinfo.fi/en/Map_of_theatres_in_Finland
Культура поддерживается из фонда игровых автоматов и казино и составляет около 46
млн €.
Государственные и муниципальные театры (а также танцевальные театры) делятся на:
- национальные (Национальный драматический театр, Национальная опера)
- муниципальные (почти в каждом городе есть свой театр, а в больших городах их
могут быть десятки)
Это в основном большие и средние театры.
Интересные
статистические
http://www.tinfo.fi/en/Theatre_Statistics

данные

можно

посмотреть

здесь:

Самый лучший пример сотрудничества государственного театра с независимыми
театральными деятелями и группами - это национальный драматический театр. Здесь есть
возможность постоянно совмещать работу с театральной труппой, а также с приглашенными
актерами, режиссерами и художниками. Таким образом репертуар театра постоянно обновляется, а
на сцене можно увидеть как полюбившихся актеров, так и совершенно молодых.
Подробнее о деятельности театра можно почитать здесь (на английском языке):
http://www.kansallisteatteri.fi/briefly-in-english/
Полезные ссылки:
Журнал
о
театральной
жизни
Филняндии
на
разных
http://www.tinfo.fi/en/TINFO_News_magazines
Агенство финской драматургии: http://www.dramacorner.fi/en
Театральная академия: http://www.uniarts.fi/en/teak
Фестивали Финляндии (на русском и др. языках): http://www.festivals.fi/ru/

языках:

Сосуществование и сотрудничество. Государственные и независимые театры в
Финляндии.
В докладе приводятся примеры развития и сотворчества двух разных сфер театрального
сегмента: государственного и независимого. Приводятся много примеров, проектов, источников финансирования, работы с аудиторией и международного охвата.
Co-existence and Co-operation. State and Independent Theatres in Finland.
In the report it was talking about the development and the synergy of the two different theatre
segments: state and independent. It’s giving many examples about the projects, financial supporting
sources, audience development and international dimension.
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АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ ПОПОВ
АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ
Автореферат доклада на международной конференции
в Ереванском институте театрального искусства
Ереван, Армения, 4 октября 2016 г.
Александр Юрьевич Попов, доцент кафедры
продюсирования исполнительских искусств
Школы-студии МХАТ
Американский театр сегодня хорошо известен своими успехами на Бродвее и в его окрестностях, между тем уже долгие годы постановки из США отсутствуют в афише крупнейших мировых театральных фестивалей. Причину этого нужно искать не в Авиньоне, Вене или
Эдинбурге, а собственно в Америке. Попытаемся разобраться.
Начнем с того, что из всех индустриально развитых держав США – единственная, где
отсутствует министерство культуры. Его здесь никогда не было. Это вовсе не означает, что в
Америке нет культурной политики. Она есть, но именно здесь и начинаются проблемы. В
основе американского подхода к сфере культуры и искусства – отделение этой сферы от
государства. Никто не вправе запретить гражданину рисовать картины, танцевать или ставить
спектакли, если гражданину это нравится. Но это, как и любое другое увлечение, есть личное
дело гражданина. Участвовать в этом, регулировать эту сферу деятельности, государство не
вправе. Таким образом, определить американскую культурную политику можно как “политику
невмешательстваե.
Изменения начали происходить в конце 1950-х годов, когда в США стало набирать
силу движение региональных театров – профессиональных коллективов, стремившихся работать на постоянной основе, а не от спектакля к спектаклю. По времени это совпало с созданием
Национального эндаумента по делам искусств (NEA) и Национального эндаумента по гуманитарным вопросам (NEH). Оба агентства вот уже более 50 лет финансируют сферу культуры и
искусства. Здесь разрабатывают собственные программы и на конкурсной основе выделяют
гранты театрам, оркестрам, творческим и гуманитарным проектам, чаще всего – на конкретные
проекты.
В Америке бок о бок – а подчас в причудливом симбиозе – существуют две принципиально
разных модели: коммерческий и некоммерческий театр. Разница между ними только в целеполагании, в том, ради чего существует компания. Для коммерческих театров целью является
получение прибыли, а для некоммерческих – выполнение важных социальных задач. В этих
простых формулировках – глубокий смысл. Если стоит задача зарабатывания денег, то что бы
компания ни делала, она должна быть нацелена именно на это. В случае, когда задача состоит
в общественном служении, финансовый успех становится вторичным.
Коммерческий театр – это прежде всего Бродвей с его сорока площадками и многочисленные бродвейские театры во всех крупных городах страны, а также все театры ЛасВегаса. Некоммерческие театры, строго говоря, это всё остальное. В эту категорию входят как
крупнейшие театры – Goodman Theatre и Steppenwolf Theatre в Чикаго, American Conservatory
Theatre и Berkeley Repertory Theatre в Сан-Франциско, American Repertory Theatre в Бостоне,
Old Globe в Сан-Диего, – так и маленькие летние фестивали, работающие на открытом воздухе
или в перестроенном старом гараже.
Если двадцать лет назад деятельность двух этих сегментов была диаметрально противоположной почти по всем параметрам, то на сегодняшний день это уже далеко не так. Формальные различия остались. На Бродвее продюсерская компания это чаще всего общество с ограниченной ответственностью, а в некоммерческом секторе – автономная некоммерческая организация. За редким исключением (прежде всего это Disney Theatricals) каждая бродвейская постановка является самостоятельным юридическим лицом, в то время как в некоммерческом
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секторе корпорацией является театр, а не спектакль. В это трудно поверить, но в Америке нет
ни одного государственного театра. Многочисленные театры, в названиях которых есть слова
American, National или указано название штата, тоже не являются государственными. Это
означает, что ни один американский театр не получает субсидии от государства или от штата.
Впрочем, здесь без исключений не обошлось. Некоторые крупные театры получают
ежегодную субсидию от университетов, при которых они созданы. К этой категории, в
частности, относятся Yale Repertory Theatre при Йельском университете и American Repertory
Theatre при Гарварде. Особой формой субсидии может быть аренда театрального здания. Если
здание является муниципальной собственностью, город может сдавать его по минимально
допустимой цене. Так, Pittsburg Public Theatre арендует свое здание у города Питтсбурга за
один доллар в год.
Если у любой коммерческой постановки владелец очевиден – это ее продюсер или
продюсеры, то в особенностях управления некоммерческим театром нужно разобраться.
Любой некоммерческой корпорацией (не только театром) руководит Совет директоров или
Попечительский совет. Именно этот орган назначает и снимает с должности художественного
руководителя и директора театра, утверждает бюджет и репертуар на каждый сезон, активно
участвует в привлечении в театр спонсорских денег. В некоторых случаях членство в совете
предполагает ежегодный взнос собственных средств. Состав Совета при этом определяется
руководством театра, а члены Совета не имеют права получать компенсацию за свою работу.
Необходимость экономить, чтобы выжить привела к тому, что на сегодня в стране
практически не осталось репертуарных театров в европейском понимании. В любой отдельно
взятый отрезок времени репертуар в таком театре составляет всего одно название. Через
несколько дней после закрытия одной постановки ее место занимает другая, потом – третья и
т.д. Исчезли повсеместно и постоянные труппы. Театры приглашают артистов на каждую
постановку отдельно. Эта модель во многом повторяет бродвейскую с одной только разницей:
почти все постановки на Бродвее выходят open-ended, т.е. без ограничения срока проката, в то
время как в некоммерческом театре срок жизни спектакля изначально ограничен.
Меняется и Бродвей. На смену редким трансферам, когда успешная постановка в региональном театре обретала вторую жизнь на Бродвее, пришли партнерские отношения крупных
некоммерческих театров и бродвейских продюсеров. Сегодня бродвейские продюсеры готовы
участвовать в финансировании тех региональных премьер, в которых они видят коммерческий
потенциал, а после недолгого проката в местном театре обеспечить качественный перенос спектакля на Бродвей. Больше того, продюсеры порой могут предложить театру интересующую их
постановку “на пробу”, чтобы понять, стоит ли овчинка выделки.
Плюсы таких альянсов очевидны: театр получает дополнительный весомый источник
дохода в виде процентов от кассовых сборов в период бродвейского проката; его репутация
повышается, а вместе с ней расширяется круг потенциальных спонсоров; наконец, актеры
иногда получают возможность выйти на бродвейские подмостки. Не менее очевидны и
минусы. Продюсеры фактически “подсаживают” региональные театры на бродвейское финансирование, приучают к дополнительным доходам, а попутно, как бы невзначай, начинают
влиять на репертуарную политику. При всегдашнем дефиците средств бывает очень сложно
отказаться от “искушения Бродвеем”. Так происходит подмена целей и средств. Репертуарный
театр становится по сути испытательным полигоном для Бродвея, где качество драматургии и
режиссуры подчас отдаётся в жертву коммерческому потенциалу.
Большой успех на Бродвее – всегда лотерея. Объяснить его можно только задним числом. Просчитать заранее практически невозможно. Но факт остается фактом – восемьдесят из
ста бродвейских премьер закрываются, не окупив инвестиции; пятнадцать процентов сводят
концы с концами; и только пять процентов приносят прибыль. В этом смысле бродвейские
инвесторы всё чаще напоминают мне тех спонсоров, которые из года в год поддерживают свой
региональный театр. Ведь и те, и другие вкладывают деньги в театральные проекты из любви к
искусству.
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Было бы ошибкой не сказать о том, что на Бродвее порой рождаются подлинные сценические шедевры. Совсем недавно таким шедевром стал мюзикл “Гамильтон”, а в спину ему
уже дышит новая премьера – “Наташа, Пьер и великая комета 1812 года”, основанная на двух
главах “Войны и мира”. Это с одной стороны. А с другой – Орегонский шекспировский фестиваль (Oregon Shakespeare Festival, OSF), некоммерческий театр в маленьком городке Эшленд,
штат Орегон, с населением 30 тыс. жителей. Здесь в течение сезона выходит 11 премьер,
которые играются по репертуарному принципу. Годовой бюджет в 34 млн долл. на 70%
покрывается за счет билетных продаж. Это называется destination theatre, что-то вроде
туристического театра. Чтобы посмотреть спектакли в Эшленде 90% зрителей проезжают
200 км и более, и в среднем каждый зритель покупает билеты на три спектакля. Имея три
сценических площадки – 1,190, 600 и 300 мест, театр при заполняемости 88% продает около
400,000 билетов и обслуживает 125,000 зрителей в год. Здесь работает 600 сотрудников, в том
числе 120 актеров.
На сегодняшний день аналогов OSF в Соединенных Штатах не существует. Кто знает,
что будет завтра. Минувшим летом в “Нью-Йорк таймсե была опубликована большая статья о
том, как много театры в Америке и Великобритании теряют, отказываясь от постоянной
труппы и репертуарной модели. В профессиональном сообществе началась оживленная
дискуссия. Уверен, что у этой истории обязательно будет продолжение.
АМЕРИКАНСКИЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ
В докладе были подробно приведены модели Бродвейского, так называемого оффБродвейского и офф-офф-Бродвейского театров. Приведена статистика репертуарных театров
разных моделей, а также некоторых локальных, федеральных и международных фестивалей.
Представлены успешные примеры фандрейзинга и спонсорства в театральной сфере США.
AMERICAN THEATRE TODAY
In the report, it was precisely presented the Broadway, off-Broadway and off-off-Broadway
theatre models. It was described the statistics of the different types of repertory theatres as well as
some of the local, federal and international festivals. It was talked about the successful examples of
fundraising, sponsorship in the theatre sphere in USA.
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ФИЛИПП ВУЛАХ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ТЕАТРЕ СЕГОДНЯ
Сегодня в рамках конферении не единожды звучали слова о вовлечённости зрителя в
спектакль в современном театре, о содействии зрителя спектаклю и о позиции активного зрителя. Говоря о междисциплинарности в театре мы предельно близко приближаемся к дискуссии о
взаимоотношении количества активности со стороны зрителя и со стороны артиста, перформера.
Настолько близко, что остро встаёт вопрос об определении, относится ли конкретная междисциплинарная практика к театральному искусству вообще. С продюсерской точки зрения постановка вопроса кажется скорее деструктивной, т.к. по сути не важно, как классифицировать
творческий продукт, важнее дать возможность художнику творить, однако дискурс спекулятивно
определённо очень продуктивен. Предложу вашему вниманию описание конструкта нескольких наиболее ярких междисциплинарных проектов, созданных в последнее время в России.
Shoot / Get Treasure / Repeat
Проект 2012 года, первая крупная работа петербургского независимого театра post под
руководством Дмитрия Волкострелова. Проект имеет форму 16 спектаклей, продолжительностью не более 15 минут, которые исполняются в пространстве из несокльких закрытых помещений музейного типа, так что зритель, обращаясь к расписанию, составляет свой собственный план посещения спектаклей, как если бы он планировал свой маршрут по художественной
галерее или музею. Жанр проекта обозначен как "музей 16 пьес".
Remote Петербург
Проект создавался в 2013 году в стенах Большого драматического театра им. Г.А.
Товстоногова совместно с держателями лицензии авторами проекта немецкой творческой
группой Римини Протокол и её лидером Штефаном Кэги. Организаторы спектакля выдают
группе из 50 зрителей комплект наушников и радиопринимающего оборудования. Група зрителей перемещается по городу, следуя инструкции, которую одновременно всем зрителям
транслирует электронный навигатор.
Молчание на заданную тему
Проект 2015 года был придуман Всеволодом Лисовским и реализован московским
независимым Театром Док. В начале спектакля артист мелом пишет на доске некое, каждый
раз новое слово, которое зрителю предлагается осмыслить. Далее артисту предлагается остаться
на сцене сидеть на стуле и ничего не делать. "Описать этот спектакль очень легко. В течение
60 минут зритель в зале и артист на сцене будут молчать. Это ни в коем случае не медитация.
Медитировать нужно не в театре, а в других местах. И того, что благодаря молчанию вскроются
какие-то особые сокровенные смысле, мы обещать не будем. Мы же не идиоты. И не жулики.
Назвать такую штуку новацией в 2015 году не поворачивается язык. Это именно спектакль.
Развлекательное мероприятие. Оказание услуги населению. Мы предоставляем этому самом
населению остродефицитный товар - молчание", - так характеризует проект его автор Всеволод Лисовский. Примечательно, что практика проката спектакля в Москве и в других городах
России сильно отличается. Так в Санкт-Петербурге зрители проявили большую инициативу в
участии в спектакле: свободно подходили к артисту, "мешали" ему, "помогали", чертили мелом,
разговаривали. Московская публика оказалась более сдержанной и 60 минут провела в тишине.
Относить это проекты к театру или не относить - судите сами, но прежде я попрошу вас
задуматься, хотите ли вы погружаться в это рассуждение в принципе.
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Междисциплинарность в театре сегодня
Говоря о междисциплинарности в театре мы предельно близко приближаемся к дискуссии о
взаимоотношении количества активности со стороны зрителя и со стороны артиста, перформера. Встаёт вопрос о понимании, относится ли конкретная междисциплинарная практика к
театральному искусству вообще. С продюсерской точки зрения не важно, как классифицировать творческий продукт, важнее дать возможность художнику творить.
Interdisciplinarity in the theatre today.
Talking about the interdisciplinarity in the theatre we are coming close to the discussion of
the reciprocity of the audience and performers activity number. In this case we should understand is
this interdisciplinary practice belongs to the theatre art in a whole? From the producer’s point of view
it’s not necessary to classify the art product, it’s more important to provide the creating possibility to
artists.

34
БОРИС ГАФУРОВ
АНАЛИЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ТЕАТРОВ СТРАН СНГ, НА
ПРИМЕРЕ ТЕАТРА МАРКА ВАЙЛЯ “ИЛЬХОМ”
Театр Марка Вайля «Ильхом» - это первый профессиональный негосударственный театр
на территории СССР. Он был основан в 1976 году режиссером Марком Вайлем и группой
выпускников Ташкентского театрально-художественного института.
Первоначальное название - ЭСТМ «Ильхом» (экспериментальная студия театральной молодежи – актеров, художников, музыкантов, театроведов). Начинался театр с представления
«Масхарабоз-76», сделанного в традициях уличного театра. Дальше в молодом театре дебютировала молодая драматургия – А.Вампилов, С.Злотников, Ш.Башбеков, Ч.Гусейнов, Л. Разумовская,
названная впоследствии драматургией «новой волны». Встреча с драматургией своего поколения оказалась для актеров наилучшим, уникальным способом самовыражения.
С 1985 года наступило время свободы. К этому периоду «Ильхом» успел обрести известность. Как истинно независимый театр, в чём-то опередивший время, он успел многое сказать миру и не захотел повторяться. Поэтому с 1986 по 1990 гг. – «Ильхом» потерял интерес к
пьесам со словами и надолго погрузился в экспериментальную работу над спектаклями без
слов. Спектаклями-действиями, визуальным театром-метафорой, театром клоунады. Началась
жизнь фактически нового «Ильхома». Актеры, которые играли спектакли «Регтайм для клоунов», «Кломадеус», «Петрушка» принесли в «Ильхом» новую энергию и ощущение театра
нового времени.
С 1989 года театр стал именоваться просто «Ильхом», он же стал годом открытия Школы
драматического искусства на базе театра. И это охарактеризовало следующий, третий этап
жизни театра «Ильхом». Выпускным спектаклем I студии (1993 г.) стал объединяющий
«ильхомовские» поколения спектакль-фантазия о Самарканде на основе комедии К.Гоцци
«Счастливые нищие». Постановщики спектакля синтезировали в нем традиции комедии dell’arte с
традиционной народной узбекской комедией – масхарабоз. Театр «Ильхом» всегда идентифицировал себя как ташкентский театр – театр города, где всё и все давно перемешаны и на улицах звучат разнообразные наречия, поэтому на его сцене звучит одновременно и русская, и
узбекская речь. А в «Счастливых нищих» герои говорят на четырех языках: русском, узбекском,
итальянском, идиш.
Репертуар театра того периода, состоит в большей степени из, так называемого, «классического наследия», но его прочтение настолько не тривиально, что реакция на спектакли «Ильхома»
всегда была не однозначной – от полного шока и отторжения до восторга.
Четвёртый этап творческой жизни театра «Ильхом» начался после трагического события 7 сентября 2007 года – гибели его бессменного руководителя и основателя – Марка Яковлевича Вайля. В память о погибшем «Ильхом» стал называться Театром Марка Вайля.
Современный репертуар «Ильхома» отличается многообразием – от произведений мировой классики до творений молодых авторов со всех стран мира, многие из которых впервые
были вынесены на суд зрителя именно в этом театре. «Ильхом» сегодня – это не только театр,
это – «место в городе», где постоянно проводятся различные выставки, концерты и фестивали.
За последние 20 лет спектакли театра «Ильхом» были представлены на более чем 34
Международных Театральных Фестивалях» в 22 странах мира, в том числе – Австрии, Болгарии,
Германии, Италии, Голландии, Дании, Норвегии, Ирландии, Югославии, США, России, Японии,
Франции, Польше и др., а также в гастрольных не фестивальных поездках.
Все эти годы театр «Ильхом» не имел государственной поддержки и жил только благодаря проектам осуществленных командой на его сцене и поддержке различных международных организаций и фондов.
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ВАЙЛЯ “ИЛЬХОМ”
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Анализ существования независимых театров стран СНГ, на примере Театр Марка
Вайля «Ильхом»
На примере единственного в Узбекистане, независимого театра Ильхом, в докладе
говорится о проблемах, путях развития, работе с фондами и о разных смыслах существования
независимого театра, как альтернативы. «Ильхом» сегодня – это не только театр, это – «место
в городе», где постоянно проводятся различные выставки, концерты и фестивали.
The analysis of the independent theatres existence in CIS countries, on the example of
the Mark Vail’s theatre Ilkhom.
On the example of the only independent theatre in Uzbekistan – Ilkhom, it’s talking in the
report about the problems, the ways of development, fundraising and the different meanings of the
independent theatre as an alternative. Ilkhom today is not only a theatre itself, but the “place in the
city”, which permanently organizes many events like: festivals, exhibitions and concerts.
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ОЛЬГА СУЛТАНОВА
РАЗВИТИЕ НЕЗАВИСИМЫХ ПЛОЩАДОК ГОРОДА АЛМАТЫ,
КАЗАХСТАН.
1. 2001 год – появление первого независимого театра в Казахстане – “АРТиШОК”.
Первый независимый театр в Казахстане “АРТиШОКե существует с 2001 года. Театр
имеет собственное помещение и существует за счет самоокупаемости. Но современные театральные тенденции, которые театр принес на рынок, пока известны очень ограниченному
кругу лиц, прежде всего, в связи с отсутствием конкуренции на театральном рынке.
2. С 2001 по 2011 год – аккумуляция на рынке арт-менеджеров, зарождение нового
креативного кластера города.
В данный период времени, примечательных событий в области независимых площадок,
на территории Казахстана и в частности в Алматы, не наблюдается. В основном, потому что
большую часть мероприятий организует городское управление культуры, на специализированных площадках. У общества еще нет потребности выйти за рамки стандартных театральных и
концертных помещений.
Но благодаря многим инициативам того же Управления Культуры города Алматы,
естественным образом за эти годы сформировалось новое поколение арт-менеджеров. По
большей части сейчас – это практики, которые прошли путь от волонтеров на многочисленных
городских культурных мероприятиях и потом за годы практики, получили профессиональное
образование за границей.
3. С 2011 по 2013 год – бурный рост независимых арт-групп, в частности в театральной
сфере.
Этот период для Алматы ознаменовался самым богатым, по количеству появления
независимых театральных учреждений. На 2013 год количество государственных театров в
городе составляло 9, а независимых 14, при населении в 1,5 миллиона человек. В 2013 году
появился международный фестиваль исполнительских искусств “Откровениеե, который стал
площадкой для объединения всех этих учреждений.
4. С 2013 по 2014 год – ротация, распад и формирование новой классификации независимых театральных коллективов и независимых арт-пространств.
За этот период произошли большие ротации кадров, смены руководителей, распад многих независимых арт-групп. Но можно сказать, что также, этот процесс стал “естественным
отбором”, для сильнейших на сегодняшний день, игроков на рынке.
5. С 2014 года по настоящее время – рост независимых арт-проектов, строительство
независимых арт-пространств.
С 2014 года происходит бурный рост и развитие независимых площадок в Алматы. Это
и арт-пространства, и театральные коллективы. Практически вся молодежь города, стала
большую часть своего свободного вечернего времени проводить в арт-пространствах, нежели
барах или ночных клубах. Благодаря развитию независимых площадок, в городе стало в разы
больше гражданских инициатив, по проведению узкоспециализированных, но очень качественных культурных мероприятий.
Развитие независимых площадок города Алматы, Казахстан.
В докладе говорится о развитии независимого театра в Казахстане, начиная от первого
театра АРТиШОК и до последних независимых арт-группах, спектаклях и свободных площадках. Отдельно фокусируется внимание на фестивалях представлящших зрителю независимый
театр, в частности – фестиваль Откровение.
Independent venues development in Almaty, Kazakhstan.
In the report it was telling about the development of the independent theatre in Kazakhstan,
starting form the first one – ART&SHOCK company and up to the latest independent art groups,
performances and free venues. Apart, it was talking about the festivals, representing to audience the
independent theatre, particularly – Revelation festival.
Նյութերը հրատարակության պատրաստեց Արթուր Ղուկասյանը
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ԱՐԱ ԽԶՄԱԼՅԱՆ
§Ø²ðØÜ²ìàðØ²Ü¦ Ð²Úºò²Î²ð¶À Â²îðàÜàôØ
§Մարմնավորման¦ տեսությունը սկիզբ էր առել շատ ավելի վաղ, քան այդ հասկացությունը կկիրառեր Կ.Ստանիսլավսկին իր §սիստեմը¦ շարադրելիս: Դրանով, 18-րդ
դարից սկսած, եվրոպական քննադատները փորձել են հատկանշել մի ընթացք, որով դերասանի զգայական կամ, այսպես կոչված, ֆենոմենալ մարմինը փոխարկվել է նշանային
մարմնի: Ըստ այդմª հանգուցային նշանակություն է ձեռք բերել հետևյալ հարցադրումըª
արժե՞ք է, արդյոք, բեմում դերասանի անձն ինքնին, թե՞ նա հանդես է գալիս սոսկ որպես
տեքստիª իբրև նշանային համակարգի փոխարկիչ, հերոսների ենթադրվող խառնվածքի,
հոգեվիճակի վերաբերյալ հեղինակային ակնարկների ու հուշումների մարմնավորող, այլ
կերպ ասածª դրամատուրգիական հերոսի նյութեղեն նշան բեմում: Հեղինակային մտահղացման անձեռնմխելիությունն ապահովելու, անխաթար պահելու ձգտումը հանգեցնում է նրան, որ քննադատության թիրախ է դառնում ու մերժվում դերասանի անձի, նրա
ֆիզիկական կեցության ամեն մի ինքնուրույն, գրական հիմքով չնախանշված դրսևորում:
Նկատի առնենք, որ տիպականացում, բնութագրականացում, լայն իմաստովª կերպարայնություն և վերամարմնավորում հասկացությունները թատրոնում պայմանավորված են իրական կյանքի երկրորդման միտումով: Մասնագիտական կարևորագույն խնդիրներից է եղել կերպարի որոշակիացումն ըստ բնավորության և արտաքինի, սոցիալական
միջավայրի, պատմական դարաշրջանի ու ազգային պատկանելության£ Պատահական չէ,
որ Կ.Ստանիսլավսկին բնութագրականացման վերաբերյալ իր դատողությունները շարադրել է §Դերասանի ինքնին աշխատանքը մարմնավորման ստեղծագործական ընթացքում¦ գրքում: Եվ դերասանի մարմինը տևապես դարձել է սոցիալական պատկանելությամբ պայմանավորված ու դրանով բացատրվող հատկանիշների ու վիճակների յուրատեսակ նմանահանություն, իսկ թատրոնը, ինչպես բնորոշվել էր ժամանակին, վերածվել է §հոգեբանական վիճակների պանօպտիկումի¦ (Ֆ.Կոմիսսարժևսկի):
Թատրոնին վերաբերող հսկայածավալ գրականության մեջ մարմինն ամենից հաճախադեպ հասկացություններից է: Ռուսական իրականության մեջ թատերական հաղորդակցության մարմնակենտրոնության տեսական արծարծումներին ենք հանդիպում Գուստավ Շպետի §Թատրոնն իբրև արվեստ¦ հոդվածում: Խոսելով բեմական նյութի մասինª
նա ընդգծում է, որ խոսում է դերասանի շարժվող մարմնի հատկություններիª ոչ ֆիզիկական մարմնի, ոչ օրգանիզմի ու կենդանանականի, այլª հենց դերասանի մարմնի մասին:
Ուշագրավ հավելում է անում արվեստի տեսաբանըª նշելով, որ այս հասկացությամբ
նկատի չունի նաև կերպարների մարմինները: Այլ կերպ ասածª նա նկատի չունի դերասանի նշանային մարմինը: Իր նյութը դերասանը ենթարկում է ձևայնացմանª կիրառելով
իր իսկ ձայնը, հնչերանգը, առոգանությունը, ժեստը, դիմախաղը, մարմնակազմությունը:
Դերասանը չի ընդօրինակում առկա դեմքերին, այլ ստեղծում է կերպարներն ինքն իրենով: Այս հարաբերակցությունը նա անվանում է հոգու զգայականացում, համարում արտիստական էքսպրեսիվության շարժողական-սիմպաթիկ ձև: Դերասանի մարմինը բեմում վերածվում է ձևաբանական խնդրի, որ դարձել է առավելապես թատերական անթրոպոլոգիայի առարկա. դերասանը բեմում ձևն է և նյութը միաժամանակ: Եվ հոգու զգայականացման միջոցով հասանելի է դառնում արտիստական ներկայության ձևային բովան-

դակությունը:

Գուստավ Շպետի այս տեսակետին ուղղակիորեն ձայնակցում է 20-րդ դարի առաջին կեսի հայ թատրոնի թերևս ամենից իրազեկ, ռուսական ու եվրոպական նորագույն
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ուղղություններին և որոնումներին քաջածանոթ դեմքըª Արշակ Բուրջալյանը: Իր գրառումներում նա խորհուրդ է տալիս դերասաններին հրաժարվել այն ամենից, ինչն ավելորդ է կերպարի համար, և չձգտել հավելել այն, ինչից զուրկ է ինքը: Դերասանը պետք է
ստեղծի կերպարն այն նյութից, որն իրենն է:
Դերասանի, կերպարի և հանդիսականի համաձուլման սկզբունքը, հոգեկան հեռավորության բացակայությունը բեմական արվեստում, հոգեբանական ընդօրինակման ու
վերամարմնավորման միտումը մերժել է նաև Ռոլան Բարտը: Այսպեսª մտածողը 1954 թ.
Փարիզում դիտել է §Բեռլիներ անսամբլի¦ ներկայացումներն ու այլևս հրաժարվել ֆրանսիական թատրոններ հաճախելուց: Պայմանականության և բնութագրականացման զուգակցումը, ըստ Բարտի, անխուսափելիորեն հանգեցրել է ծամածռության: §Չեմ սիրում,
երբ դերասանը վերամարմնավորվում է…¦, - ասել է Բարտը2: Նման դերասանին նա
համարել է պարադոքսից զուրկ:
Մարմնավորման խնդրին է նվիրված ուշագրավ և խորազնին մի աշխատությունª
Էրիկա Ֆիշեր-Լիխտեի §Պերֆորմատիվության էսթետիկան¦3, որում ներկայացվում է
գրական հիմքի և խաղարկուի փոխհարաբերությունների շրջադասման ընթացքը: Դերասանն այստեղ էլ դիտվում է ոչ որպես դրամատիկական հերոսի բեմական արձագանք
կամ համարժեք, տեքստային պարադիգմ, այլª իբրև գրական հիմքի պատրվակով իր էսթետիկական մարմնի իմաստները բացահայտող, ոգու մարմնական ներկայության փաստ:
Հեղինակի դիրքորոշումն անվրեպ է այն առումով, որ մարմնի ազատագրման ընթացքը
նա քննում է պերֆորմատիվության լույսով և պերֆորմատիվության էսթետիկա ասելովª
նկատի է ունենում ներկայության էսթետիկան: Բացարձակ ներկայության գաղափարը
չեզոքացնում է մարմնավորման սկզբունքը թատրոնում: Մարմնավորում ասելովª այլևս
նկատի է առնվում հոգևոր վիճակի մարմնականացումը, ոչ կերպարայնացումը: Թվում էª
այս գաղափարը հեռու չէ Գ.Շպետի հոգու զգայականացում հասկացությունից: Ըստ այդմ
էլ, թատերական մոդեռնի առաջատարների կարծիքով, այն թատրոնում, որում գերակշռում է մարմնականությունը կամ անխոս վիճակը, արտիստն առավելագույնս է մղվում
մաքուր ինքնահայեցման: Այս գաղափարը մոտեցնում է մեզ պերֆորմատիվությանª խոսքով չծանրաբեռնված շարժական պատկերի և առօրեականն ու կենսականորեն ճանաչելին չընդօրինակելու սկզբունքին: Արդի բեմական դրսևորումներում գերիշխող պարայինպլաստիկ, երաժշտական ու գեղանկարչական տարրերը, իրադրայնությունը և ինտերակտիվությունը պայմանավորված են նաև պերֆորմատիվության փորձով:
Մարմնավորման հայեցակարգի փոխակերպումն ուղեկցվում է նաև տեղային
հատկանիշների չեզոքացումով: Դասական երկերից դուրս են մղվում հերոսների ազգային խառնվածքի գծերն ու նշանները, շրջանցվում է ժամանակի իրեղեն ու առարկայական
միջավայրը, զգեստները զրկվում են իրենց ցուցադրական (դեմոնստրատիվ) գործառույթից (սոցիալական պատկանելության ու կարգավիճակի հուշում և այլն), անորոշ է դառնում անգամ կերպարների սեռային պատկանելությունը: Այսպես, օրինակ, Մաքսիմ Գորկու
§Հատակում¦ պիեսում փոխվում են գործող անձանց անունները, և ռուսական անձնանունների փոխարեն ընտրվում են ընդհանուր վիճակներ բնութագրող կամ պատկանելիություն ու կարգավիճակ հատկանշող ընդհանուր բառեր: Միխայիլ Իվանովիչի փոխարենª պարզապես Տեր, Կվաշնյայի փոխարեն, օրինակ, Առևտրական, Կլեշչ Անդրեյ Միտրիչի
փոխարենª Փականագործ և այլն: 2005 թ. Հովհ.Թումանյանի անվ. պետական տիկնիկային թատրոնում բեմադրված Սլավոմիր Մրոժեկի §Բաց ծովում¦ (§Սո-ված-ներ¦) պիեսում
(բեմադրիչª Ռուբեն Բաբայան) բեմ են դուրս գալիս ֆրակ հագած կանայք, մինչդեռ, ըստ
հեղինակային հղացման, հերոսները տղամարդիկ են: Նույն կերպ են ներկայանում Մար2
3
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տին Մաքդոնահի §Մարդ-բարձը¦ պիեսի հերոսներն Արմեն Խանդիկյանի 2014 թ. ավարտական կուրսի ներկայացման մեջ (բեմադրիչª Գրիգոր Խաչատրյան): Սեռային պատկանելության անորոշության սկզբունքն ակնհայտ է նաև եվրոպական ու ռուսական թատերական ավանգարդի նշանավոր ներկայացուցիչների բեմադրություններում:
Մարմնավորման կամ կերպարայնության ճգնաժամի առումով հատկանշական է,
օրինակ, Շեքսպիրի հերոսիª մավրի §գունազրկման¦ միտումն աշխարհի բեմահարթակներում: Անցյալի մեծանուն արտիստների համար Օթելլոյի նման կերպափոխությունը
կընկալվեր իբրև գեղարվեստական սրբապղծություն ու հայհոյանք հեղինակի հասցեին:
Մավրիտանական գունավորումը ժամանակի ընթացքում վերաճել է խորհրդանիշիª առանց
որի անպատկերացնելի էր սիրո ու հավատի ողբերգության գլխավոր հերոսի բեմական
մարմնավորումը: Օթելլոյի ռասայական պատկանելությունը մշտապես համարվել է նրա
վարքագծի, առհասարակ գործողության տրամաբանությունը պայմանավորող կարևոր հանգամանք: Ի հեճուկս թատերական ավանդույթիª լիտվացի հռչակավոր ռեժիսոր Էյմունտաս
Նյակրոշյուսն §Օթելլո¦ ներկայացման մեջ (§Մենո ֆորտաս¦, 2001 թ.) հրաժարվել է ոչ
միայն Վերածնության շրջանի Վենետիկի շքեղ կենցաղն ու միջավայրը վերարտադրելուց,
այլև գլխավոր հերոսի (Վլադաս Բագդոնաս) ռասայական պատկանելությունը ցուցադրելուց: Ռուս դերասան ու ռեժիսոր Յակով Լոմկինի բեմադրության մեջ (Պուշկինի անվ.
թատրոն, Ազատ բեմ, 2013 թ.) գլխավոր դերակատարը (Մաքսիմ Ավերին) հանդես է
գալիս նույնպես առանց գրիմի: Ավելինª կանանց դերերը ներկայացման մեջ կատարում
են տղամարդիկ, որ, ըստ էության, վերադարձ է շեքսպիրյան ավանդույթին: 2015 թ. Նյու
Յորքի §Մետրոպոլիտեն-օպերայում¦ Վերդիի հանրահայտ ստեղծագործության բեմադրության մեջ դարձյալ շրջանցվել է հերոսի սևամորթության հանգամանքը (Օթելլո – Ալեքսանդր Անտոնենկո), որ առաջ է բերել տարակարծության ալիքª առավելապես քաղաքական կոռեկտության, ոչ գեղարվեստականության տեսանկյունից: Նման դրսևորումներն
արդի թատրոնում հաճախադեպ են:
Դժվար է պատասխանել այն հարցին, թեª սեռային չեզոքություն ստեղծելու միտումը,
սոցիալական ու ազգային պատկանելության անորոշությունը, այլ կերպ ասածª դերասանի
նշանային մարմնի թոթափումը բեմական արվեստի աղքատացմա՞ն, թե յուրահատուկ
գեղարվեստական համաշխարհայնացման, արժեքների ընդհանրացման, սահմանների ու
սահմանափակումների տարրալուծման դրսևորում են: Մի կողմից, թվում է, արվեստով
արտահայտվող գերագույն գաղափարները վեր են սեռային պատկանելությունից, ամեն
կարգի տարաբաժանումներից, մյուս կողմիցª կասկածի տակ է առնվում դերասանի
բեմական ներկայությունն իբրև մասնագիտություն: Եվ հարց է ծագումª ի՞նչն է լինելու դերասանի մասնագիտության բաղադրությունը, բեմական այս փոխակերպումների համատեքստում ինչպիսի՞ն պետք է լինի թատերական կրթության համակարգը, որո՞նք են
լինելու դասավանդման առաջնահերթություններն ու սկզբունքները: Սա խնդրի կիրառական կողմն է, որ, այդուհանդերձ, կմնա անորոշ ու անկիրառելիª առանց տեսական իմաստավորումների:
Ի վերջո, ի՞նչն ենք քննության առնում բեմական արվեստի մասին դատելիս նախ և
առաջª կերպարների արարքների ու փոխհարաբերությունների հոգեբանական հի՞մքը,
գրական նյութի բեմական փոխակերպո՞ւմը, թե՞ սոցիալ-հասարակական իրականության
ու ներկայացման կապը: Հետևաբարª ի՞նչն է ձևայնացնում դերասանը բեմումª մարդկային
հոգեբանության իր իմացությու՞նը, գրական նյու՞թը, թե՞ սոցիալ-հասարակական խնդրառությունը:
Դերասանի արվեստում շրջանցել մարմնի, մարմնականության ու մարմնավորման խնդիրները, նշանակում է անտեսել գեղարվեստական կառուցման հենքըª նյութը:
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§…ձևը միշտ մարմնացում է¦,- ասում է արվեստաբանության ձևաբանական մեթոդի
ֆրանսիացի հիմնադիրը3: Եվ թատերագիտական զննումների առանցքը պետք է լինի այն,
ինչը մարմնացնում կամ ձևայնացնում է դերասանը: Սա է այն հենակետն ու մեկնակետը,
որ թույլ է տալիս ոչ մաքուր արվեստում հետամուտ լինելու զուտ արվեստայինին և
զատել թատերագիտությունն իր հասկացական համակարգով ու մտածական սկզբունքներով այլ գիտակարգերից: Դերասանի արվեստի ինքնակեցության խնդրով է պայմանավորված նաև թատերագիտության ինքնուրույնության խնդիրը:

АРА ХЗМАЛЯН
КОНЦЕПЦИЯ “ВОПЛОЩЕНИЯ” В ТЕАТРЕ
РЕЗЮМЕ
Понятие “воплощения” возникло в XVIII веке, когда европейские критики стали рассматривать процесс превращения так называемого феноменального тела актера в семиотическое
тело. В центре дискуссий ставятся следующие проблемы: имеет ли самодостаточную значимость актерская личность на сцене, или актер выступает в качестве преобразователя текста,
как знаковой системы, в визуальную реальность, в роли воплотителя авторских подсказок о
характере и психологических состояниях героев, иными словами, является материальным
знаком драматургического персонажа?
Предводители театрального модерна принимают, что там, где преобладают телесность
или бессловесные состояния, артист максимально приближается к чистому самосозерцанию.
Эта идея подводит нас к принципу перформативности – необременненному словами визуальному образу, который избегает повседневности и жизненно узнаваемых форм. Доминирующие
в современном сценическом искусстве хореографические, пластические, музыкальные и сценографические элементы, интерактивность и ситуативность обусловлены также перформативным опытом.

ARA KHZMALYAN
THE CONCEPT OF “EMBODIMENT” IN THE THEATER
SUMMARY
The concept of “embodimentե came forward in the XVIII century when the European critics began
to study the process of transformation of the so-called phenomenal body of an actor into the semiotic body.
The following issues become the center of discussion: whether an actor’s personality is of
self-sufficient importance or whether he acts as a transformer of the author’s text as a system of signs
to visual reality, embodies the author’s messages about the characters’ personality and phsycological
condition, in other words, an actor is the material sign of a dramatic character?
The leaders of the modern theater assume that an artist is closest to pure self-contemplation
when bodiliness and wordless states prevail. This idea brings forward the principle of performativeness – a
certain visual form discharged of words, which avoids recognizable forms of everyday life.
Choreographic, plastic, musical and scenographic elements that are dominant in the modern stage art
as well as interactivity and situativity are also determined by the performative experience.

3

Ֆոսիյոն Ա., Ձևերի կյանքը: Գովք ձեռքին, «Սարգիս Խաչենց», Երևան, 1999 թ., էջ 48:
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«úäºð²-úäºð²» ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ Â²îºð²Î²Ü àðàÜàôØÜºðÆ
Ð²Ø²îºøêîàôØ (1991Â. ºì 2008Â. ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÜºðÆ
Ð²ØºØ²î²Î²Ü ¼àô¶²ÐºèÜºð)
Վիլյամ Սարոյանի “Օպերա-օպերանե մի քանի բեմադրություն է ունեցել թե՛ ԱՄՆ-ում,
թե՛ Հայաստանում: Պիեսը գրվել է 1940-ին: Առաջին հրատարակությունը 1942-ին է՝ «RazzleDazzle»4 ժողովածուում, առաջին անգամ բեմադրվել է 1956-ին՝ Նյու-Յորքի «Ամաթո» օպերային թատրոնում, իբրև օպերային ներկայացում՝ հատուկ գրված երաժշտությամբ: Ներկայացումը կոչվել է «Օպերա-օպերա. Մեկ գործողությամբ օպերա Goofo», որի երաժշտության հեղինակն է 20-րդ դարի ամերիկյան հայտնի կոմպոզիտոր, բազմաթիվ օպերաների
և մյուզիքլների հեղինակ Մարտին Կալմանոֆը (Martin Kalmanoof): Իհարկե, այս ներկայացումը որոշակի վերապահումով ենք օպերա անվանում, ավելի շուտ երաժշտական
ներկայացում է եղել՝ ծաղրերգի ու բուֆոնադի տարրերով, և ներկայացվել է իբրև հեգնանք
ժամանակակից օպերային արվեստի հանդեպ: Բեմադրիչի և կոմպոզիտորի նման մեկնությունը բխում է Սարոյանի պիեսի տեքստից: Միևնույն թվականի ապրիլին պիեսը ներկայացվել է «Տարեկանի արտում» և «Մետրոյի կրկեսը» փոքր դրամաների հետ՝ «Սարոյանի կրկեսը» վերնագրով՝ իբրև դրամատիկական ներկայացում (բեմադրիչ Ալըն Ջեյմս):
Պիեսն առաջին անգամ հայերեն թարգմանվել է 1988-ին և տպագրվել է «Բեմ»
ամսագրի 1990 թվականի առաջին համարում /թարգմանիչ՝ Ա.Սիմոնյան/: Այս թարգմանության հիման վրա արվել է երկու բեմադրություն՝ ըստ ձեռագիր տարբերակի 1988-ի
նոյեմբերին՝ Գոյ ստուդիայում (բեմադրիչ Ս.Իսրայելյան)5, և 1991-ին, Գոյ լաբորատոր
թատրոնում, բեմադրիչ՝ Սամսոն Ստեփանյան: Պիեսի թարգմանության երկրորդ փորձն
Էլֆիք Զոհրաբյանինն է6: Զոհրաբյանի թարգմանությունն ընդգրկված է 2012թ. լույս տեսած
«Բան ունեմ ասելու» ժողովածուում՝ ի թիվս Սարոյանի չորս այլ փոքր դրամաների: Սրանք
առաջին անգամ են ներկայացվում հայերենով: Սիմոնյանի և Զոհրաբյանի թարգմանությունների միջև կան զգալի տարբերություններ, սակայն սա այլ քննարկման հարց է: Մեր
հոդվածում նպատակ ունենք անդրադառնալու Սամսոն Ստեփանյանի սույն պիեսի երկու
բեմադրություններին՝ առաջինը 1991թ. Գոյ թատրոնում և երկրորդ՝ 2008-ի վերաբեմադրությանը, որն անտրեպրիզա էր և խաղացվել է Սունդուկյան թատրոնում, և այս երկու
բեմադրությունների միջակայքում որոնել և անդրադառնալ արդի հայ թատրոնում առկա
մի քանի հիմնախնդիրների՝ կոնկրետ բեմադրության և կոնկրետ բեմադրիչի միջոցով:
Սամսոն Ստեփանյանի «Օպերա-օպերա» առաջին բեմադրության տարեթիվը մեզ
շատ բան է հուշում: Բոլորիս հայտնի է պատերազմական վիճակում գտնվող և իր անկախության ձեռքբերման առաջին տարում գտնվող երկրի սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական իրավիճակը, որն անմիջականորեն արտացոլվում է թատրոնում: Չնայած այդ հանգամանքներին՝ 1989թ. մարտի 1-ին Գոյ թատրոնը բացում է իր դռները հասարակության
համար՝ հստակ խաղացանկային քաղաքականությամբ և ծրագրով. «...Մենք վերցրել ենք

20-րդ դարի աշխարհի ամենակարկառուն հեղինակներին, որոնցից ամեն մեկի մասին
Եվրոպայում գոյություն ունի մի ամբողջ փիլիսոփայական ինստիտուտ... Մեր ցանկու4

Տես՝ William Saroyan “Razzle-Dazzle”, Harcourt, Brace and Company, New York-1942:
Տվյալը վերցված է «Բեմ» ամսագրից` պիեսի թարգմանությանը նախորդող առաջաբանից:
6
Է.Զոհրաբյանի թարգմանությունն առաջին անգամ տպագրվել է «Հայոց լեզու և գրականություն» /1-2,
2008/ հանդեսում:
5
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թյունն այն է, որ այդ մեծ այրերը դառնան մեր հասարակության մի մասը...»4,‐ հարցազրույցներից մեկում ասում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Մազմանյանը:
Այսպիսով. թատրոնն իր առջև գեղարվեստական հստակ խնդիրներ էր դրելª համաշխարհային գեղարվեստական, փիլիսոփայական, թատերական ավանգարդ գործընթացները
ներմուծել Հայաստան: Պետք է նշել, որ Սարոյանի ուղին հայ բեմում բավական անհամաչափ է եղել: Նրա առաջին այցից հետո Խորհրդային Հայաստան (1936թ), 40-50-ականներին
նա դառնում է արգելված անուն: 60-ականներին սառույցը կոտրվում է. 1961-ին Սարոյանի
փառահեղ մուտքն է հայ թատրոն՝ Վարդան Աճեմյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» բեմադրությամբ: Այս թվականից ի վեր նրա անունը պարբերաբար հայ բեմում է: Սակայն մեկ
տեսանկյունից Սարոյանն, այնուամենանիվ, անծանոթ էր հանդիսատեսին. Սարոյանի
փոքր խաղերի ժանրը ներկայացված չէր հայ թատրոնում, կամ մասամբ էր ներկայացված
(մնջախաղային մեկնաբանությամբ):
Սամսոն Ստեփանյանի ներկայացումը օպերա չէ, ոչ էլ օպերային արվեստի ծաղրը:
Իր ասելիքի համար բեմադրիչն ընտրել է դրամատիկական թատրոնի տեսակը՝ հագեցած
երաժշտական հատվածներով: Ներկայացման ժանրն ինքըª ռեժիսորը, բնորոշում է որպես
լիրիկական տրագիկոմեդիա: Մամուլում լույս տեսած հոդվածների վերնագրերն արդեն
հուշում են ներկայացման ոճը («Օպերան-զգացմունքի բարձրակետ է»ª Լևոն Լաճիկյան5,
“Праздник лицедейства”, “...А на сцене- игра”` Էլեոնորա Մալխասյան6, «Խաղում ենք…
օպերա»7): Մի քանի թերթանոց այս պիես-մոդելը, ամբողջությամբ համապատասխանում
է իտալական «օպերա-բուֆա» ժանրի յուրահատկություններին, Սարոյանը պիեսի
վերնագրից հետո գրում է՝ «Իտալական օպերա՝ անգլերենով»: Չնայած իր կարճությանը,
պիեսը հնարավորություններ է ընձեռում ռեժիսորական երևակայության դրսևորման համար (Ստեփանյանի ներկայացումը տևում է մոտ երկու ժամ): Բեմադրիչը կողմնորոշվում
է Սարոյանի այն տողերով, որ սա պիես է ոչինչի մասին, կամ «ուզածդ որևէ բանի, որ
պատահում է որևէ տեղ, որևէ ժամանակ, որևէ պատճառով»8: Ստեփանյանն առաջնորդվում է իր իմացություններով, Սարոյանին մոտենալու սեփական բնազդով ու զգացողությամբ: Բեմադրիչի հետ զրույցի ընթացքում պարզում ենք, որ պիեսը Ս.Ստեփանյանին
գրավել է բեմական լինելով. «Օպերան» չէր կարելի չբեմադրել,- նկատում է նա,- քանի որ
այն համընկնում էր երիտասարդական իմ հոգեվիճակին, երկրորդըª խոսք ունեի ասելու,
երրորդըª մարդիկ ունեին այդ խոսքի կարիքըե9: Ապա բեմադրիչը շարունակում է, որ երբ
բեմադրում էր պիեսը, թատերական դաշտը քաղաքականացված էր, և նա իր ներկայացման մեջ ստեղծում է մի փոքրիկ տիեզերք, որը վեր է այդ ամենից, որը կստիպի հանդիսատեսին, անսահմանությանը հաղորդակից լինելով, ժպտալ և արտասվել և թատրոնից
դուրս գալիս այնտեղ կրկին վերադառնալու ցանկություն ունենալ:
Թվում է, թե այդ տարիներին արված բեմադրություններն այլ բանի մասին չպետք է
լինեն, քան երկրի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակի, հատկապես, որ Սարոյանի պիեսը
զերծ չէ քաղաքական երանգներից. «Օպերան պատերազմն է Եվրոպայում, և այն, ինչը
սպանում է երեխաների երազանքները», կամ՝ «Լինելով ոչ պակաս անհեթեթ, քան պա-

տերազմը և մարդասպանությունը, օպերան միշտ ոճից դուրս է, և, ինչպես պատերազմն ու

4

«Ազգ» 30 մարտի, 1995թ., No-3, «Թատրոնում թատրոն ենք որոնում» Ուլյանա Մկրտչյան:
«Ազգ», 5 մայիսի 1993թ., «Օպերան զգացմունքների բարձրակետն է», Լևոն Լաճիկյան:
6
“А на сцене-игра. Праздник лицедейства”, Элеонора Малхасян, Эфир, 26 июня 1993г.
7
«Անդրադարձ», 1994, «Խաղում ենք…օպերա», Լիլիթ Արզումանյան:
8
“А на сцене-игра. Праздник лицедейства”, Элеонора Малхасян.
9
Ս.Ստեփանյանի հետ զրույցից:
5

«úäºð²-úäºð²» ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ Â²îºð²Î²Ü àðàÜàôØÜºðÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ
(1991Â. ºì 2008Â. ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²ØºØ²î²Î²Ü ¼àô¶²ÐºèÜºð)
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մարդասպանությունը, միշտ հարատևում է»:10 Դիտելով 91-ի թատերական խաղացանկերը` հակառակ պատկերի ենք հանդիպում. ճգնաժամի, ընչազրկության պայմաններում
գոյատևող թատրոններին բավարար է և այն վիճակը, որում նրանք հայտնվել են. բեմից
արվեստագետները հանդիսատեսի հետ խոսում են այլ բաներից՝ խուսափելով կոնկրետ
քաղաքական կամ սոցիալական թեմաներից: Դրա հակառակ պատկերն էլ գոյություն
ունի: Հիշենք առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված Պիսկատորի քաղաքական թատրոնը, երկրորդից հետո՝ բրեխթյան սոցիալական պիեսները, ամերիկյան
կենդանի թերթերեն ու այսօրվա փաստագրական դրաման, որ համաշխարհային ճգնաժամի ծնունդ է: Սարոյանի պիեսին դիմած Ստեփանյանը հստակ կողմնորոշում է վերցրել, նա ուզում է արվեստի միջոցով հանրությանը շեղել առօրյա հոգսերից, ստեղծել թատերային տոն՝ մարդկանց հոգիներում առաջացած դատարկությունն ու «ոգու սովը» հագեցնելու համար: Այս ներկայացման դերասաններն ասես խաղում են իրենց հաճույքի
համար. նրանք բեմում ապրում են խաղալով, կամ` խաղում են ապրելով(Սերգեյ Դանիելյան, Զարուհի Շեխյան, Արթուր Մանուկյան՝ ծաղրածուներ), գեղեցկուհի Ռոքսանը (Նարե
Հայկազյան), նավաստին (Գառնիկ Հովհաննիսյան), հրեշտակ (Ծաղիկ Ավետիսյան),
տիկնիկավարը (Կարեն Ներսիսյան) և մահը (Հասմիկ Աբովյան): Ռեժիսորը միջամտում է
հանդիսականի ժամանակի զգացմանը. «Նա /բեմադրիչը-Ա.Ա./ պետք է մի պահ կանգնեցնի
իր ժամանակը և այդ մեկ ակնթարթ կանգառի մեջ գտնի արվեստի ժամանակը»11,- նկատում է Ստեփանյանը:
Բեմադրիչի խնդիրը գեղարվեստական է, զերծ է կենցաղային կամ բարոյական
մղումներից: Թատրոնի բակում` թատերական ազդագրերի տակ, փողոցում մեկնված թափառաշրջիկը (Տրդատ Մակարյան), նույն ինքը՝ բեմադրության պատմողը, վերհիշում է իր
վերաբերմունքը թատրոնի մասին: Նրա երևակայական աշխարհում կենդանանում են
կյանքը, թատերական պերսոնաժները, և այդ թափառաշրջիկի երևակայությամբ հանդիսատեսը դիտում է մի ներկայացում, մուտք է գործում մի ուրիշ աշխարհ, բեմադրիչի
խոսքով՝ այն «կոսմիկական տարածքը», «ուրիշ ժամանակը», որին ասում ենք ծնունդկյանք-մահ: Բեմադրիչն ավելացնում է տեքստային կտորներ՝ հիմնականում Սարոյանի
արձակ և դրամատուրգիական ստեղծագործություններից, որոնց միջոցով բեմում վերստեղծում է Սարոյանի աշխարհը: «Համաձայն եմ՝ փոքր-ինչ շեղված էր «նյութից», բայց
Սարոյանը չէր խաթարվել, ոչինչ չէր աղավաղվել. դա նույնքան Սարոյան էր, որքան
«նյութը»: Իսկ մի՞թե դա չէ էականը»12,- ներկայացման մասին իր հոդվածում գրում է
Լիլիթ Արզումանյանը: Ի դեպ, Սարոյանին այս կերպ մեկնաբանելու սկզբունքը կարծես
սովորույթ է դարձել հայ բեմում: Հանդիպում ենք Սարոյանի տարբեր ժանրի և սեռի ստեղծագործությունների փոխաձևումների՝ ներկայացումներ ըստ բեմադրիչների: Սա մերժելի՞
է, թե՞ ընդունելի, այլ հարց է, սակայն իրողություն է, որը շրջանցել չենք կարող:
Անհավանական կթվա, սակայն 1991 թվականի աղքատիկ պայմաններում ստեղծված բեմադրության մեջ, որտեղ զգեստների նկարիչ անգամ չկա, բեմական ձևավորումն էլ
եղածով բավարարվելու սկզբունքով է արված, սակայն առաջին վայրկյաններից բեմում
այնպիսի թատերային մթնոլորտ է ստեղծվել, որ հանդիսատեսին գամում է բեմին և այլևս
բաց չի թողնում մոտ երկու ժամ (նկարիչ՝ Մկրտիչ Մկրտչյան): Այս թվականի բեմադրությունը հարուստ է նաև լուսային էֆեկտներով, իսկ երաժշտական բազմաթիվ կտորները
մեկ ամբողջական կտավ են կազմում: «Զարմանալիորեն գեղեցիկ ձևավորված բեմում
10
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խաղում էին, պարում էին, վերջապես՝ շարժվում էին<>: Իսկ դահլիճից բեմ էր գնում
հրճվանքը, ծիծաղը…»13,-նկատում է հոդվածագիրը:
Ի՞նչն է ստիպել բեմադրիչին 2008-ին դարձյալ մոտենալ միևնույն պիեսին, ինչու՞
դարձյալ «Օպերա-Օպերան», ի՞նչ է փոխվել անկախությունից տասնյոթ տարի անց կյանքում և արվեստում: Բեմադրությունը 2008-ին մասնակցել է Հայֆեստի շրջանակներում
անցկացվող Սարոյանի 100-ամյակին նվիրված «Սարոյան ֆեստին»: Միայն վեց ներկայացման կյանք է ունեցել, և խումբը ցրվել է:
Ստեփանյանի առաջին և երկրորդ բեմադրությունների միջև տասնյոթ տարի է ընկած, որոնց ընթացքում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել: Առաջին բեմադրությունը
քսաներորդ դարավերջի ծնունդ էր, երկրորդը՝ քսանմեկերորդ դարասկզբի: Առաջինի
ստեղծման ժամանակը տեղավորվում է մոդեռնիզմի ժամանակաշրջանում, այնինչ երկրորդը՝ պոստմոդեռն թատրոնի արդյունք է: Երկրի սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական
վիճակը նույնպես կտրուկ տարբերվում է. 1991-ի ճգնաժամին փոխարինել են անկախության քիչ թե շատ կայուն և հարաբերական խաղաղ տարիները: 2008-ին թատրոնները
նույնպես բարվոք վիճակում են: Ինչպե՞ս են արտացոլվում դարաշրջանի և արվեստւմ
գեղարվեստական հոսանքների փոփոխության հանգամանքները թատրոնի վրա:
Նոր ժամանակները, խաղացանկային թատրոններին զուգահեռ, ի հայտ են բերում
թատերական կազմակերպվածքի այնպիսի տեսակ, ինչպիսին է հնից եկող անտրեպրիզը:
Ստեղծվել են առանձին պրոդյուսերական ընկերություններ, որոնք զբաղվում են որևէ
անհատի կամ ստեղծագործական խմբի հովանավորությամբ և գովազդով: Սա մի կողմից
դրական երևույթ է, մյուս կողմից՝ ընկերությունը կամ հոլդինգը կարող է սահմանափակել
արտիստի կամ ստեղծագործական խմբի ազատությունը՝ թելադրելով իր պայմանները,
որոնք միշտ չէ, որ համապատասխանում են բարձր գեղարվեստականության նիշին կամ
համընկնում են ստեղծագործողի պատկերացումներին: Որպես կանոն, նման ընկերությունների նպատակն ուղղված է լայն հասարակության սպառողական ճաշակին և գոհացնում է քաղքենու պահանջները: Նման ընկերություններից առաջատարներից է Շարմ
ընկերությունը, որը և եղել է նախագծի հեղինակն ու նախաձեռնողը: Ընկերության ձեռագիրն իսկույն ևեթ երևում է դերասանակազմից: «Օպերա-օպերայի» վերաբեմադրության
մեջ զբաղված են ընկերության նախընտրած հանրահայտ դերասաններ Լուիզա Ներսիսյանը, Հրանտ Թոխատյանը, Նազենի Հովհաննիսյանը, Արտաշես Ալեքսանյանը, Սերգեյ
Դանիելյանը և այլք:
Առաջին բանը, որ ակնհայտ է դառնում ներկայացումը դիտելիս, այն է, որ բեմում
անսամբլ չի ստեղծվում: Այնպիսի տպավորություն է, որ դերասանները կամ չեն ուզում,
կամ պարզապես չեն զգում բեմադրիչի դրած գեղարվեստական խնդիրը և զբաղված լինելով առանձին-առանձին յուրաքանչյուրն իր անձի ցուցադրությամբ` այդպես էլ չեն ստեղծում ներկայացման ամբողջական, մեկ գեղարվեստական խնդրի շուրջ ծավալվող պատկեր: Սա նույնպես արդի հայ թատրոնի հիմնախնդիրներից է. առանձին դերասանական
անհատականություններn այնքան են սովորել հեռուստաէկրաններին կամ տարբեր շոուներում 19-րդ դարի «աստղ» կամ «պրիմա» դերասանների սկզբունքով շոուի կենտրոնում
լինել, որ մոռացել են անսամբլային խաղի մասին: Ժամանակակից դերասանի մասին բեմադրիչն իր տեսակետն ունի. «…Որովհետև դերասանը ծուլացել է, նա նույնպես հեշտ

ճանապարհ է գտել՝ ցուցադրվել, այնինչ նա պետք է կարողանա ոչնչից, կոսմիկական
էներգիայից ստեղծել այն, ինչն իր միջով ներկայացնելու է հանդիսատեսին, բայց ոչ երբեք
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ինքը ներկայանա»14: Պարզվում է՝ սա եղել է բեմադրիչի՝ պիեսին երկրորդ անգամ դիմելու
մղող գլխավոր խնդիրներից մեկը. համախմբելով շոու-բիզնեսում հայտնի տարբեր կարողությունների տեր դերասանների, նրանց համար ստեղծելով բեմում հավասարապես
ազատ ստեղծագործական հնարավորություններ՝ բեմադրիչը երկակի խաղ է խաղում՝
թույլ տալով ազատորեն ինքնադրսևորվել: Այսպիսով՝ կամ դերասանը կբացահայտի Սարոյանի ներքին դրություններով հագեցած, երկրորդ պլանում դերասանի հոգու համար
լայն հնարավորություններ բացող դրամատուրգիան, կամ դրան կմոտենա մակերեսորեն՝
գնալով արտաքին պլանում եղածը ցուցադրելու կարճ ճանապարհով: Բեմադրիչին հաջողվում է իրագործել իր առջև դրված խնդիրը: Առաջին հերթին ակնառու է՝ շոու դերասանները վախենում են լռությունից և իրենց անզորությունը քողարկում են շատախոսությամբ: Այս դերասաններն այլևս արարող չեն: Այո, ներկայացման ընդհանուր արտահայտչալեզուն պայմանականն է, իսկ դերասաններից յուրաքանչյուրը կարծես մեկ դիմակի
կրող է, սակայն հենց դիմակն է առաջին հերթին նպաստում դերասանի ներքին դատարկության երևալուն: Այս երկրորդ տարբերակի զոհ են բեմում դերասանուհիներ Նազենի
Հովհաննիսյանը(Էլսի), Լուիզա Ներսիսյանը(աղջիկ), դերասաններ Արտաշես Ալեքսանյանը
(տղամարդ) ու Նարեկ Ղափլանյանը (նավաստի): Այնինչ 1991թ բեմադրության դերասանակազմի մասին հոդվածագիրը գրում է. «Դերասաններն ասես մեկ այլ աշխարհից՝ իրենց
թե արտաքինով, թե հագուկապով, այնքան տարբեր էին մեր իմացածներից. Յուրաքանչյուրն իր տեսակի մեջ՝ ինքնատիպ, առանձնակի նվիրումով»:15
Գալով «դիմակ» դերասանական տեսակին պետք է նկատենք, որ ներկայացման
մեջ զբաղված դերասաններից երեքը հենց այդ տիպին են պատկանում, պոետը՝ Հրանտ
Թոխատյան, և ծաղրածուները՝ Սերգեյ Դանիելյանն ու Արթուր Մանուկյանը: Այս երկուսը,
ի դեպ, խաղում էին և 1991-ի բեմադրության մեջ: Այս տեսակի դերասանների խաղում,
Հենրիկ Հովհաննիսյանի խոսքով, «…Առաջին պլանում դիմակն է՝ որպես տիպի և միջավայրի նշան»:16 Ցավոք սրտի, ո՛չ Թոխատյանը, ոչ՛ Սերգեյ Դանիելյանը և Արթուր Մանուկյանը. ոչ մի նոր շերտ, գույն, անգամ դետալ չեն բերում ներկայացում: Նրանք կրկնում են
իրենց երբևէ ձեռք բերած մեկ դիմագիծը, որն արդեն ծանոթ է, սպառել է իրեն և անհետաքրքիր է դարձել:
Ներկայացումը վեր է հանում արդի թատրոնի խնդիրներից նաև մեկ այլ, ո՛չ պակաս կարևոր՝ ժամանակակից հանդիսատեսի խնդիրը: Հանդիսատես, ով չի ուզում մտածել, ով հակված է դյուրամարս երևույթների, և, ինչպես որ ակնկալելի էր, նա հատկապես
պատրաստ չէ լուրջ հեղինակի լուրջ ներկայացում դիտելու այս ստեղծագործական խմբի
կատարմամբ: «2008-ի բեմադրությունը յուրովի դեմարշ է 2000-ականների թատրոնի

հանդեպ,- մեկնաբանում է բեմադրիչը,- քանի որ դերասանի, ռեժիսորի և թատրոնի նշաձողն այնքան ընկավ, որ ասես արվեստը դուրս մղեց թատրոնից: Հանդիսատեսի խնդիր
կա, նա հիմարացել է, նրա հոգին ծույլ է: Սա էի ուզում ասել նաև և ասացի՝ ապտակեցի
հանդիսատեսին, և նա ի պատասխան ինձ ապտակեց»,-անկեղծանում է բեմադրիչը17:
Փաստորեն, արդի հայ թատրոնի ճգնաժամով մտահոգ բեմադրիչը գիտակցաբար ռիսկի է
դիմում: Նա հասկանում է, որ դրական պատասխան պետք չէ լսել քննադատվողից (հանդիսատեսից), և, այնուամենայնիվ, թատրոնի հանդեպ անհանգստությունն ավելի մեծ է,
քան սեփական բեմադրության հաջողության մասին մտահոգվելու բնական պահանջը:

14

Սամսոն Ստեփանյանի հետ զրույցից, 2016 սեպտեմբեր:
Լիլիթ Արզումանյան «Խաղում են…օպերա», Անդրադարձ-1994թ.
16
Հենրիկ Հովհաննիսյան Թատրոն և թատերախոսություն, էջ157:
17
Սամսոն Ստեփանյանի հետ զրույցից, 2016թ, սեպտեմբեր:
15
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ԱՆՈՒՇ ԱՍԼԻԲԵԿՅԱՆ

Այս ամենի արդյունքում, իհարկե, կորել է այն ամենակարևորը, որ կար 1991-ի
բեմադրության մեջ, այն է՝ թատերային մթնոլորտը: Սակայն թատրոնի կախարդանքի
կորստյան թեման նույնպես ներկայացման գերխնդիրներից մեկն է եղել. «Ես ուզում էի
ցույց տալ այսօրվա թատրոնում մագիայի բացակայությունը»,- ասում է բեմադրիչը: Այս
իմաստով, ներկայացումը ճիշտ ու ճիշտ պատկերն է մեր իրականության՝ անպատրանք
ու մերկ: Եվ սրանով իսկ “Օպերա-օպերաե բեմադրությունը դառնում է խիստ արդիական
ու նաև չի հեռանում Սարոյանի պիեսից. ի վերջո, Սարոյանի բուֆոնադը ծաղրերգ էր
ժամանակակից թատրոնի ստի դեմ:

«ԳՈՐԻԼԼԱ- Ի՞նչ անեմ հիմա:
ԱՂՋԻԿ- Երևի թե կրակես վրադ:
ԳՈՐԻԼԼԱ- Դե չէ, չեմ կրակի, Օպերա կամ ոչինչ:
ԱՂՋԻԿ- Դու ստիպված ես անել:
ԳՈՐԻԼԼԱ- Ինչու՞:
ԱՂՋԻԿ- Այլապես դա օպերա չի լինի, կարծում եմ՝ մարդիկ սպանում են իրար կամ
իրենք իրենց մինչև օպերայի ավարտվելը:»18
Սա հատված է Սարոյանի պիեսից:
Այսպիսով, եթե փորձենք ընդհանրացնել մեր եզրահանգումները մեկ բեմադրիչի
երկու բեմադրությունների հիման վրա, հետևյալ պատկերը կստանանք. 1991-ին, որպեսզի
բեմադրիչը փախչի խեղդող իրականությունից, զուտ թատերային ներկայացում է ստեղծում, 2008-ին չկա նման ճգնաժամ, բայց և չկա թատրոնի տոն: 1991-ի բեմադրության դերասանները բեմում ստեղծագործում և ապրում են, 2008-ի դերասանները ներքուստ սպառված են, նրանք ցուցադրում են իրենց: Առաջին բեմադրությունը թատրոնի էության հավաստումն է, երկրորդի ասելիքը դրա բացակայությունն է: 1991-ի բեմադրությունում բեմադրիչը
գնում է մոդեռնիստական փորձարարության ճանապարհով. կա լույսի, ձայնի, շարժման
փորձարկում, գործում է անսպասելիության սկզբունքը, երկրորդում գտնված չեն նոր թատերային ձևեր, թատրոնը սպառում է նախկինում գտածը: Եվ ի վերջո՝ հանդիսատեսի
խնդիրը, որի միտքը և հոգին ծուլացած են այնքան, որ նախընտրությունը հիմնականում
տալիս է դյուրամարս շոու-երևույթներին՝ նպաստելով հայ թատրոնում առկա գեղարվեստական մտքի ճգնաժամին:

АНУШ АСЛИБЕКЯН
СПЕКТАКЛЬ “ОПЕРА-ОПЕРА” В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО
ТЕАТРАЛЬНОГО ПОИСКА (СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
СПЕКТАКЛЕЙ 1991 И 2008 ГГ.)
РЕЗЮМЕ
Наше исследование посвящено двум постановкам Самсона Степаняна, пьесы Вильяма
Сарояна “Опера-Опера”: спектаклю 1991-го (театр “Гой”) и антрепризе 2008-го годов, изучению основных тенденций и проблем современного армянского театра, на примере одной пьесы
в двух постановках одного режиссера.
Если основные мотивации и цели первой постановки находятся на территории “чистого”
созидательного театрального процесса, то вторая инсценировка, призвана выявить и показать
глубокий кризис и противоречия современного театра Армении.
18

Վիլյամ Սարոյան, «Բան ունեմ ասելու», էջ 42:

«úäºð²-úäºð²» ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÀ ²ð¸Æ Â²îºð²Î²Ü àðàÜàôØÜºðÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ
(1991Â. ºì 2008Â. ´ºØ²¸ðàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²ØºØ²î²Î²Ü ¼àô¶²ÐºèÜºð)
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Сравнительный анализ этих двух работ, указывает на ряд характерных черт армянского
театра 2000-ых: новой генерации, порожденных шоу-бизнесом и занятых самолюбованием актеров, обстоятельству легко удовлетворяющейся поверхностными переживаниями и эмоциями
публики, кризису художественной мысли на сцене, и в результате - фактической утрате “магии”
театра.

ANUSH ASLIBEKYAN
“OPERA-OPERA” PERFORMANCE IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY
THEATRICAL QUESTS /COMPARATIVE PARALLELS OF 1991 AND 2008
YEAR PERFORMANCES/
SUMMARY
The article considers Samson Stepanyan’s two stage productions of William Saroyan`s play
“Opera-Opera” – first one in 1991 in Goy theatre and the second one in 2008 entreprise, studying the
main tendencies and issues of contemporary Armenian theatre on the example of two productions of
the same play, done by one director.
The comparative analysis points out several characteristic trends of the Armenian theatre in
the 2000s: new faces generated by show-business and full of self-admiration, actors that satisfy the
audience who seek easy digestible emotions lead to the crisis of creativity on the stage, the result is:
the loss of magic of the theatre.
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ºÂÎäÆ-Æ ´àôÐ²Î²Ü ¶Æî²ÄàÔàìÜºðÆ ÜÚàôÂºð

ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
´ºØ²Î²Ü äÈ²êîÆÎ²ÚÆ ¶ºð²ðÄºìàðØ²Ü ÆêÎàôÂÚàôÜÜ àô
ÆÜøÜàôÂÚàôÜÀ1
Մեր օրերում քիչ չէ խոսվում այն մասին, որ արդի բեմարվեստում աստիճանաբար
նվազում է խոսքի դերը: Կասկածի տակ է առնվում տեքստի հանդեպ եղած արտահայտչական վստահությունը և հայտարարվում, որ խոսքն իրեն սպառել է: Դրանով է պատճառաբանվում պլաստիկ արտահայտչամիջոցներին չափից դուրս տրվող նախապատվությունը: Ներկայիս թատերարվեստում պլաստիկայի արժևորման միտումների վերաբերյալ
եղած այդ կարծիքները որպես արդի բեմարվեստի առերևութային գնահատական ընդունելով՝ պետք է փաստել, որ դեռևս անորոշ է տվյալ իրողության հեղինակային հասցեն:
Լիարժեք չէ այն հարցի պատասխանը, թե ինչու՞ հատկապես պլաստիկային առաջնություն տրվեց: Արդյոք դա արտահայտչական նախասիրությա՞ն արդյունք է, թե՞ ստեղծագործական ներուժի անկման հետևանք: Այս ‹‹հանելուկը›› լուծելու համար անհրաժեշտ է
նշված երևույթի հոգեբանական պատճառները վերլուծել: Նկատի ունենալ արտիստի ձևավորմանը մասնակցող կարևոր գործոնները: Հակառակ դեպքում վերացական մեկնաբանումների գերընդհանրականությունից այն կողմ չենք անցնի: Եվ չենք կարողանա հստակեցնել, թե հոգետեխնիկական ինչպիսի պրոբլեմի արդյունքն է դա: Դժվար կլինի ընկալել
ու հասկացնել, թե ինչու՞ որոշ պլաստիկական ելույթներ, չնայած իրենց տեխնիկական
վարպետությանը, չեն ներազդում: Ինչու՞ է պլաստիկան հուզական առումով անհաղորդ,
ինչի արդյունքում էլ այդ ելույթը ևս մեկ անգամ դիտելու ցանկություն չի առաջանում:
Ասվածին հոգեկան միջավայրի ու ստեղծագործական հոգեբանության փոխներթափանցման տեսանկյունից մոտենալիս ակնհայտ է դառնում, որ իրականում խնդիրը մարմնի
վերտրամաբանական հնարավորություններով մակերեսային-էսթետիկ հմայվածությունից շատ ավելի խորքային պատճառներ ունի: Ճշմարտությունն այն է, որ պլաստիկային
որպես ‹‹կաշառք›› տրված մենաշնորհը այնքան էլ արտահայտչական նախապատվության
հետևանք չէ: Սա ավելի շուտ ստեղծագործական անկարողության ենթագիտակցական
իներցիայով կատարվող քայլ է: Մանրամասնենք: Խնդիրն այն է, որ խոսքով այլևս չեն
կարողանում հույզի համամարդկային լեզվով արտահայտվել: Ձայնի տոնով զգացմունքի
հուզական նրբերանգն ու ենթիմաստն արտաբերել, այն դեպքում, երբ նշված ակուստիկ
շերտի մեջ երևում է մարդու ողջ մտահոգեկան պաշարը: Իհարկե, որոշակի ազգի լեզվի
իմաստակիր հնչյունաշարով համայն մարդկության ներաշխարհի լեզվով արտահայտվելը միշտ էլ բարդագույն գործերից մեկն է եղել2: Դա կրկներգերում երբեմն հանդիպող
1

Սույն էսսեական գրվածքը 2012թ. ՆՓԱԿ-ի կազմակերպած ‹‹Մտավորականությունն ու հասարակական կարգը›› խորագրով քննարկումների կատարողական արվեստի բաժնում հեղինակի ներկայացրած ‹‹Ներկայիս թատերարվեստում բովանդակային մակերեսայնության պատճառահետևանքային շղթան›› բանախոսությունից, 2016թ. Հայ-Ֆեստ 14-րդ միջազգային թատերական փառատոնի հետ
համատեղ ԵԹԿՊԻ-ի անցկացրած ‹‹Ժամանակակից թատրոնի խնդիրները›› բուհական միջազգային
գիտաժողովում ընթերցած ‹‹Ժամանակակից թատերարվեստում պլաստիկայի գերակայության պատճառներն ու հետևանքները›› զեկույցից, այդ թվում նաև՝ նույն թվականին Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մնջախաղի միջազգային փառատոնում ‹‹Շարժաձևերի արտաքին տպավորությունը որպես էսթետիկական հույզի նախադրյալ›› պատմատեսական վերլուծությունից համահավաքված և լրամշակված հոդվածային տարբերակն է:
2

Պակաս խրթին չէ նաև ակուստիկ առերևույթ անիմաստությամբ ներիմաստային նրբությունները հաղորդելը: Ահավասիկ, այդ թվացյալ անկշռադատ տեմպոռիթմով հնչողությունը Հայ Ֆեստ միջազգային փառատոնի տասներորդ թատերաշրջանում՝ Ի.Տուրգենևի «Մումու» ստեղծագործության բե-
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զուտ հուզական դյուրամարս ձայնարձակումների ռիթմամեղեդային հնչունախաղը չէ, որ
օտարալեզու հետևողի համար իմաստային թիրախավորում չունեցող զգայություններով
վերջինիս էսթետիկական բնազդները գրգռի:3 Զորօրինակ՝ Պիպ Ֆրանկոյի, Սալվադորե
Ադամոյի, Ջո Դասանի և Օսկար Բենթոնի հանրահռչակ երգերի Կի-կի-կի, կո-կո-կո…,
Լաաա, լա-լա-լա, լա-լա-լա…, Պա-բամ, բա-բա-բա-բամ…, Բու-բույ, վու-վույ-վույ-վույվույ, վու-վու-վույ-վույ… համապատասխան ձայանախաղերը: Այլազգիներից զատ, նաև
գյուղական կյանքին բացարձակապես անծանոթ քաղաքաբնակ հայի համար Կոմիտասի
մշակած Հորովելի- Հո, հո, հո–հորովելը: Թեպետ, Ժակ Բրելը, Լուչիանո Պավարոտին, Ռեյ
Չարլզը, կամ էլ Ֆրեդի Մերկուրին և էլի ուրիշները կարողանում էին դեղձանիկի էֆեկտի
պարզագույն մակարդակի հնարանքը4 հաղթահարել և օտար լեզուներով հնչեցրած իրենց
հույզերը տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների մտահոգեկանին հասցնել: Իսկ մերօրյա
ինքնահռչակ նորարարների արտահայտածն անգամ իրենց նեղ շրջապատին չի հուզում:5
Եվ նրանք գիտակցում են իրենց զգայական անզորությունը, ինչի արդյունքում էլ դիմում
են մասնագիտական խորամանկության: Պլաստիկայի լեզվին են սոսնձվելով կպչում,
քանի որ այստեղ առաջին տպավորությամբ արտահայտչալեզուն ազգային պատկանելություն չունի: Երևի թե, մտածում են, որ ինչ էլ անեն՝ կընկալվի: Թեև շարժումով զգացողություն փոխանցելը շատ ավելի դժվար գործ է, քանի որ պլաստիկան ինտելեկտուալ լեզուների դասին է պատկանում: Այստեղ շատ ավելի խոր անհատականություն է պահանջվում, և էմոցիոնալ առումով հարուստ պետք է լինես, որ շարժման տոնայնությամբ ներքին
վիճակի նրբությունը համամարդկայնորեն վերարտադրել կարողանաս: Պարզաբանենք,
թե ինչու: Արտիստի կողմից կիրառվող արտահայտչամիջոցները, մասնավորապես՝ շարժաձևերը, հանդիսականի վրա աչքերի և ականջների(եթե կա հնչող երաժշտություն)
միջոցով են ազդում: Այսինքն առաջացնում են տեսալսողական (վիզուալ և ակուստիկ)
զգայություններ: Դրանցով ստեղծում արտաքին տպավորություններ, որոնք իմաստային
նպատակներ չհետապնդելու դեպքում զգայա-ընկալողական երևույթ էսթետիկական հույ-

մավորման ընթացքում է հանդիպում: Սանկտ Պետերբուրգի ‹‹Կատակերգակներ›› պետական թատրոնի
գեղարվեստական ղեկավար Միխայիլ Լևշինն այստեղ երգային խոսքը որպես կերպարների տրամադրության վերարտադրություն էր ներկայացնում: Իսկ ձայնարձակումային լեզուն թատերախումբը
ներկայացման մեջ փառահեղ կերպով կիրառել էր իբրև համընդհանուր համրության նշան: Ինչու՞,
որովհետև ռուս դասականն առանցքային կերպար Գերասիմին ինքնանպատակ չէր այդպիսի առանձնահատկություն տվել: Բեմականացման ընթացքում չորքոտանի շնչավոր շան ձագի և ծառայակազմի
գրեթե նման ձայնարձակումային լեզվով արտահայտվելը ստրկատիրական ժամանակաշրջանում
առկա որոշակի խավի ձայնազրկությունն է ակնարկում:
3
Մասսայական ու կոնցեպտուալ արվեստներում հանդիպող այդ գրգռումները, երբեմն աֆեկտի կամ
էքստազի հոգեզգացական շեմին են հասցնում՝ գիտակցականի նեղացմանն ու գրեթե անգիտակցական
ներքնավիճակներին հանգեցնելով: Ահավասիկ՝ պոպ-արտին բնորոշ կոլեկտիվ էքստազ ասվածը:
Կամ էլ՝ ռոք աստղերի համերգների ընթացքում պատահող երկրպագուների մոլեգին հրճվանքի արտահայտություն պարզունակ շարժողական ռեակցիաները:
4
Լոկ տվյալ արտահայտչակերպի վրա հենվող վոկալիզի կատարողական դժվարությունը գիտակցելով հանդերձ՝ կասկածում ենք, որ այս երգատեսակի մատուցման դժվարության մեն միակ պատճառը
հենց այդ հատվածային ձայնամիջոցի միաձևությամբ հոգեվիճակային բազմաբովանդակություն ու
ամբողջականություն գաղափարելն է: Ձևից բովանդակություն գնալու արվեստում վաղածանոթ ուղու
ակուստիկ տարատեսակը(գուցե թե նաև համազգացողական երևույթ սինեսթեզիկ ձայնապատկերի),
որի փառահեղ ու դեռևս անգերազանցելի օրինակներն են Մակար Եկմալյանի «Սուրբ սուրբի»
սկզբնամասի և Առնո Բաբաջանյանի մեղեդիի Լուսինե Զաքարյանի հայտնի կատարումները:
5
Խոսքն ամենևին Խոսե Օրտեգա -ի- Գասեթի բնորոշած միայն խորատես ու նրբանկատ հանդիսատեսին հասու «նոր արվեստի» մասին չէ:
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զերի են վերածվում: Համեմատաբար պարզ՝ բնազդային էմոցիաների մակարդակում մնում:
Իսկ եթե արտիստի պլաստիկական կատարումը ներքին շարժառիթներով է պայմանավորված և սիմվոլային կամ ռեալիստական լեզվով որևէ երևույթի սկիզբ-զարգացում-ավարտն
է մեզ ներկայացնում, ապա դրան հետևողը զգայա-ըմբռնողական երևույթ գեղարվեստական ապրում է ունենում: Հոգեկան գործընթացներով զգացողություն-վերաբերմունքզգացմունք համապատասխան ներքին զարգացումն է ապրում: Հուզամտածական զուգորդումներով տվյալ երևույթն իր գիտակցականում է տեղայնացնում: Մնում է պարզենք, թե
պլաստիկայի որ առանձնաձևերն են մեզանում այդ պրոցեսներն առաջացնում: Ասվածն
առավել առարկայորեն մանրամասնելու համար դիմեմ Բորիս Զախավայի պլաստիկական տարբերակմանը: Նրա կարծիքով՝ ինքնին (սպոնտան Տ.Մ.) որոշակի քանակի մկաններին առնչվող ու դրանցով գոյացող մեխանիկական ակտը ֆիզիկական շարժում է: Ըստ
իս՝ այս իլյուստրատիվ պլաստիկան հենց էսթետիկական հույզի առաջացմանը ծառայող
տեխնիկապես գրագետ շարժումն է: Սակայն այլ է Զախավայի բացատրական բնորոշումը
պլաստիկական հաջորդ ‹‹կատեգորիայի›› վերաբերյալ: Արտահայտչական այդ տեսակը
ֆիզիկական գործողություն անվանելով՝ գտնում է, որ այն անպայմանորեն ունի հոգեբանական կողմ, որի կատարման ընթացքում ներառվում են կամքը, միտքը, ֆանտազիան,
երևակայության հնարքներն ու զգացմունքը: Բնականաբար, տվյալ գործողության ազդեցությունն էլ մեզանում մտային ու զգացմունքային հետևանքներ է հարուցում: Այսպիսով
ակնհայտ է դառնում, որ զգացողություն-վերաբերմունք-զգացմունք հոգտրամաբանական
շղթայի համատեքստում ֆիզիկական գործողությունն էլ գեղարվեստական ապրումի
ստեղծմանն է սպասարկում: Իհարկե, պլաստիկ արվեստում երկու շարժաձևերն էլ, ըստ
իրենց ֆունկցիոնալ նշանակության, կիրառելի են: Բայց լոկ ֆիզիկական շարժմամբ հանդիսականին գերելն ու նրա տրամաբանության հարցականներին իլյուստրատիվ հիպնոսով քնեցնելը չափազանց բարդ է: Արտաքին տպավորությամբ, եթե գործողության տեսակն ու
կոնտեքստը չի փոխվում, երեք րոպե հանդիսատեսի ուշադրության տերը կլինես:6 Պետք է
զգայականորեն համոզիչ-գերազդեցիկ շարժահամակարգի տիրապետես, այլապես՝ լավագույն դեպքում՝ ընդամենը մարմնի տեխնիկա ունեցող խամաճիկ կլինես: Բեմական
զգացմունքի տեսանկյունից` կենդանի դիակ, ինչը հաճախ է հանդիպում ներկայիս պլաստիկ ելույթներում: Եվ այդ թերությունն էլ յոթը սարերի և մի այդքան էլ ծովերի ետևում
թաքնված առեղծված չէ: Դա էլ իր բացատրությունն ունի: Պատճառներից մեկն այն է՝
այսօր էլ շարունակում է զարգանալ հորիզոնական-ամբոխային հասարակարգի գերակայությունն ուղղահայաց-անհատականի հանդեպ: Համաշխարհային գլոբալիզացիայի ավտոմատիզացված միջավայրում ապրող թեկուզև ստեղծագործ մարդը, կամա թե ակամա,
քիչ թե շատ համահարթեցման է ենթարկվում: Անուղղակիորեն զոմբիացման ազդեցության տակ ընկնելով՝ հոգեպես ամլանում: Ինչու՞, որովհետև նրա փոխարեն մտածող գերզարգացած տեխնիկան երևակայությանը վաղաժամ թոշակի է ուղարկում՝ սպառողական
մտածողությունը ձեռքբերովի բնազդի վերածելով: Քիչ-քիչ չեզոքացնում բովանդակային
գործընթացների տարակերպությունը՝ հոգեվիճակները նորմատիվային ստանդարտացման
ենթարկելով: Մինչդեռ, մարդու աշխարհընկալման արտահայտությունը հենվում է նմանության ու տարբերության նախահիմքերի վրա, որովհետև նա իր հոգեկանի ձևավորման
ու զարգացման ընթացքում ըստ այդ սուբստանցների ընտրողականության է զգայականո6

Կատարողական արվեստում տպավորչական հիպնոսն իր երգային դրսևորումն էլ ունի: Վլադիմիր
Վիսոցկու, Արտո Թունջբոյաջյանի և Ելենա Եվդոկիմովայի որոշ երգերի հնչողական հմայքն այնքան
ուժգին` վերիմաստային է, որ հնչող մեղեդային խոսքի լեզվին տիրապետելով հանդերձ, երբեմն չես
ցանկանում այդ բառերի իմաստային, առավել ևս՝ գաղափարական նշանակությունը հասկանալ: Իսկ
երգերի միջին տևողությունը, ինչպես գիտենք, մեծ մասամբ՝ երեքից հինգ րոպե է:
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րեն կողմնորոշվում: Արդյունքում, մարդու մեջ աստիճանաբար ճզմվում է գեղարվեստաէսթետիկական անհրաժեշտություն սովորական-արտասովորի և արտառոց-սովորականի
հակումն ու ներկայությունը: Ըստ էության՝ կարևորագույն գործոներից մեկը, որի կերպարային մարմնացումներն են ծանոթ-անծանոթն ու անծանոթ-ծանոթն՝ իրենց անսպասելիսպասելի և սպասելի-անսպասելի վարքաձևերով: Հետևաբար, նման կատեգորիալ նշանակության բաղադրիչից զրկված ներաշխարհն էլ համապատասխան անարտահայտիչ ու
անհոգի նկարագիրն է ստանում: Դառնում ձևականություններին տուրք տվող շարքային
դատարկավուն քաղքենի: Սնամեջ, քանի որ քաղքենությունն իր դրսևորումներով ամբողջովին բարոյական ֆորմալիզմի շրջանակներում է տեղավորվում: Այդ իսկ պատճառով
դառնում բուտաֆորային համարձակությամբ աչքի ընկնող այն միջակ տեսակը, ով ինչ-որ
բան անում է ընդունված կարգից ետ չմնալու համար: Սեփական կարծիքից ու Էսթետիկական սկզբունքից զուրկ կենսաբանական միավոր, որը ստիպված է լինում բավարարվել
հոգևորի առարկայական մակարդակով. նշանավոր արվեստագետների անհասկանալի
գործեր, բրենդային, բայց իր արտաքինին սազ չեկող հագուստ, իր ներաշխարհին ոչինչ
չասող աշխարհահռչակ երգչի կամ դերասանի հյուրախաղերի թանկարժեք տոմսեր: Նման
ֆորմալ՝ թռչնանշանային աշխարհահայացք ու ինքնանպատակ կենսաձև ունեցողները,
ինչպես բոլոր ժամանակների նյութապաշտները, ակամայից կորցնում են հավատը հատկապես հոգևորի նկատմամբ: Չէ՞ որ ֆորման երևույթի փոքրիշատե նյութական պատկերացումն է, իսկ քաղքենու չափանիշի նախանյութը շահն է: Այս պարագայում, բնականաբար, հոգևոր անկյունաքար անկեղծությունն էլ մի տեսակ ավելորդ շքեղություն է դառնում: Ծաղրանքի արժանի միամիտ աշխարհընկալում: Ու եթե անկեղծությունն է վտանգված, ուրեմն առաջնահերթ դրանից սնվող բեմական հավատն է վնասվելու: Գիտենք, որ
առաջին հայացքից զարմանալի և տարօրինակ կթվա, բայց, այո՛, թատրոնի ամենապայմանական տեսակներում՝ պլաստիկ արվեստներում, ոչ պակաս դերակատարություն ունի
ռեալիստական մեթոդի բարենորոգիչ Կ.Ստանիսլավսկու տերմինը: Առհասարակ, մնջախաղում ստանիսլավսկիական մոտեցումների կիրառելիությունը հազվադեպ հանդիպող
երևույթ չէ: Օրինակ՝ մնջախաղի թատերաձևային ինքնության իր ձեռնարկում Ի.Ռուտբերգը
ռուս թատերահոր մեթոդն իբրև միմի կրթահամակարգի գործիք է դիտարկում: Մասնավորապես՝ ապագա մնջախաղացի հոգեֆիզիկական ապարատի կատարելագործման հարցում
կարևորում Կ.Ստանիսլավսկու §դերի և պիեսի գործուն վերլուծությունը¦: Խոսենք փաստացի՝ հայրենական ծագման օրինակներով: Մի որակ է, երբ Շարլ Բոդլերի ստեղծագործությունների մոտիվներով ‹‹Չարի Ծաղիկներ›› բեմավորումը դիտում ենք Ժիրայր Դադասյանի ապրված դերակատարմամբ: Բացարձակապես այլ՝ երիտասարդ մնջախաղացի դերակատարումը, որն ընդամենը մարմնի տեխնիկայով ու պայմանական հանդերձանքով
զուտ արտաքին ներկայություն է: Զուրկ համոզելով ներազդելու գեղարվեստական ունակությունից: Կատարողական որակների տարբերության պատճառը հետևյալն է: Բոդլերի
սիմվոլային հանգամանքներում գործելը չափազանց բարդ գործ է: Սիմվոլների հետ հարաբերվելու համար պետք է հավատաս այդ խորհրդանիշներին, ինչը հնարավոր է դրանցով ապրելու՝ զգայական փորձառություն ձեռք բերելու դեպքում միայն: Իհարկե, ներկայացման բեմադրիչ նույն Ժիրայր Դադասյանը չէր կարող չապրել իր իսկ վերաստեղծած
սիմվոլային կոնցեպցիայով, քանի որ դա սեփական ստեղծագործական տեսիլքն էր: Նա,
Կ.Ստանիսլավսկու ասածի պես զգալով հասկացել է այդ սիմվոլների գաղափարահուզական նշանակությունը, դրա համար էլ այդքան օրգանիկ էր իր բեմական գործողություններում: Բնականության խնդիրը գործողություններում հավասարապես դրսևորվում է նաև
պարարվեստային օրինակով: 2015թ. ԵԹԿՊԻ մագիստրատուրան ավարտած Վիկտորյա
Մատվեևան ‹‹Ջրահարսը›› պարային բեմավորման օբյեկտիվ գնահատականը ստանալու
նպատակով հետաքրքիր սոցիոլոգիական մեթոդի է դիմել: Ներկայացումից հետո հնչած
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մասնագիտական կարծիքներից բացի նաև արվեստի մասին սիրողական մակարդակի
պատկերացումներ ունեցող հանդիսատեսից պատահականության սկզբունքով ընտրել է
տասը հոգու և նրանց բեմականացման որակական կողմերը քննող հարցաշար է տվել, որ
լրացնեն: Երկու տեսակի մշակութային պատրաստվածության տեր մարդկանց կարծիքները վերլուծաբար իմի բերելով՝ Մատվեևան բավական անաչառ եզրահանգման է եկել, ինչը
բեմական հավատի տեսանկյունից չափազանց արժեքավոր է մեզ համար: Երիտասարդ
պարային ռեժիսորը նկատել է, որ ներկայացման այն հատվածները, որոնց հիմքում կատարողների իմպրովիզներն էին, հաջողված ու հասկանալի էին, թե՛ հանդիսատեսի և թե՛
հենց իրենց՝ պարողների համար: Իսկ այն տեսարաններում, որոնց մեջ միայն ռեժիսորի
բեմադրած շարժումներն են օգտագործվել, վերջիններս մասամբ կատարվել են ֆիզիկապես, առանց զգալու և հասկանալու ներկայացվող շարժման էությունը: Ուշադրություն
դարձրեք. հատուկ ընդգծում է զգալու և հասկանալու կարևորությունը: Ուրեմն, խնդիրը
բեմական հավատի հետ փոխկապակցված զգալով հասկանալուն է կրկին աղերսվում:
Ստացվում է՝ թերացման պատճառներից մեկը բեմականացնողի ստեղծագործական տեսիլքին հավատալու և այն զգալով հասկանալու անկարողությունն է: Կամ էլ՝ հոգետեխնիկական պակասավորությունը, քանի որ իմպրովիզի դեպքում այդ խոտանը որոշակիորեն
բացակայել է: Լատիներենից թարգմանաբար հանպատրաստի ու անսպասելի նշանակող
իմպրովիզն էլ իր հերթին ներքին վիճակի անծրագիր տարերային վերարտադրություն է,
պարի պարագայում՝ ինքնաբուխ իմպուլսային խորեոգրաֆիայի այսրոպեական պլաստիկա:
Ստեղծման ընթացքում արածիդ հավատալու խնդիր չկա, որովհետև դու տվյալ պահին
այդ հոգեվիճակի հուզական ազդեցության տակ ես գտնվում: Հետագա ներկայացումներում կրկնությունների ժամանակ էլ սեփական զգայական փորձից ելնելով` խաղային
ներշնչանքի հուզական հավաստիության ես հասնում: Այս հոգեբանական եզրակացությունն այլորեն հիմնավորելու համար պետք հիշատակեմ Հայ-Ֆեստ13-ի շրջանակներում
Բորիս Բակալի անցկացրած բազմաբնույթ վարպետության դասի մեթոդական երկու
առանձնահատկությունները: Մասնակիցներին հանձնարարում էր, որ ամեն մեկն իր
կյանքի երկու պատմություն պատմի: Մեկը՝ այնպես, ինչպես որ եղել է իրականում, մյուսը՝
երևակայական հավելումներ կատարելով: Լսելուց հետո ներկաները պետք գուշակեին, թե
դրանցից որն է անխառն ներկայացվել: Գուշակման հիմք էր հանդիսանում մատուցման
ընթացքում հայացքի, դիմախաղի, ձայնի տոնի հնչերանգների, կեցվածքի և ձեռքերի
ժեստերի առանձնաձևերն ու դրանց համակցման եղանակը: Այնուհետև խորվաթ վարպետը հանձնարարում էր, որ մասնակիցներն ընտրեն լսած պատմություններից, որևիցե
մեկը և որպես իրենց հետ պատահած դիպված, որոշակի լրացումներով կամ առանց դրանց
պատմեն: Մասնակիցներից մեծ մասի պարագայում արդյունքը նույնն էր, ինչ որ եղել էր
Վիկտորյա Մատվեևայի դերակատարների դեպքում. ուրիշի պատմածը որպես իրենց հետ
պատահած ներկայացնելիս առկա էր հավատընծայության խնդիրը: Չեղածը եղածի տեղ
հրամցնելու հոգեբանական հմտությունը: Բերենք հաջորդ՝ ոմանց առարկայորեն ծանոթ
օրինակը: Մարսել Մարսոյի ‹‹Թռչնորսը›› մանրապատման ավարտը: Վանդակում հայտնված
թռչնորսն ինքն է վերածվում գիշատիչ թռչունի: Մարմնի փոխվող կեցվածքից զատ, ներքին
վիճակի հիմնական արտահայտիչը դեմքի ու աչքերի խաղն է: Ինքնին հարց է ծագում.
կարո՞ղ էր նա այդպես համոզիչ կերպով գիշատչի կերպարանափոխվել, եթե նրանում
ամուր հիմքերի վրա դրված չլիներ ներքին վերամարմնավորումն ապահովող բեմական
հավատը: Վեհափուչիկ չեմ արարի, եթե ասեմ որ նույնիսկ իր ամենաալեգորիկ ու
խորհրդանշական համարներում հումանիստ Մարսել Մարսոյի արտահայտչական նախասկիզբը(սուբստանցը) էմոցիոնալ անկեղծությունն էր: ֆրանսիացի հանճարի դեմքին
նայելիս կարելի էր կռահել, թե նա ինչ է ուտում կամ տեսնում: Նրա մեջ այդ մաքրության
որակը ըստ երջանկահիշատակ մարսոյագետ Ելենա Մարկովայի հավաստման՝ Շարլ
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Դյուլլենի կրթական համակարգն է սերմանել: Իսկ Դյուլլենը Մարսոյի մեկ այլ ուսուցիչ
Դեկրուի հետ իրենց հերթին Ժակ Կոպոյի կադրերն են: Մի մարդու, ում ստեղծած թատրոնը ‹‹Բարոյական թատրոն›› հակաքաղքենական անունն էր կրում: Վճռական բարենորոգիչն ավելի քան համոզված էր, որ նոր թատրոնի ստեղծման ճանապարհը դերասանների
վերադաստիարակումն է: Չմոռանանք, որ Կոպոյին իր ռեալիստական մոտեցումների համար ֆրանսիական Ստանիսլավսկի էին անվանում և վերջինս, անձամբ ծանոթ չլինելով ռուս
մեծ ռեֆորմատորի հետ, մեծ հարգանք ուներ նրա արվեստի ու մեթոդաբանության հանդեպ:
Հեռակա համակրանքն անառիթ չէր, քանի որ Ստանիսլավսկին նույնպես դեմ էր թատրոնը
ներսից քայքայող քաղքենությանը: Կտրականպես էր հայտարարում, որ քաղքենիներն
իրենց շարքերում տեղ չունեն: Մերժողական վերաբերմունքը, իհարկե, պատճառ ուներ:
Հենրիկ Հովհաննիսյանի հեռուստահաղորդումային տեղեկացմամբ՝ Կ.Ստանիսլավսկին
ստանդարտ մտածողություն ունեցող քաղքենու շտամպերի դեմ էր պայքարում: Անգամ
Չեխովին վկայակոչելով՝ ռուս դերասանական դպրոցի ռահվիրան հավաստում էր, որ հանճարեղ դրամատուրգն ամբողջ կյանքում պայքարեց քաղքենության դեմ: Առավել ևս, որ
չեխովյան դրամատուրգիան էլ ինֆանտիլ խավի քաղքենական կյանքի, կարելի է ասել՝
իմպրեսիոնիստական մեկնաբանումն էր: Եվ եթե հիշողությունը մեզ չի դավաճանում,
ապա ավագ սերնդի նույն թատերագետն էլ ներթատրոնական քաղքենությունը թատրոնի
հետ ծնված հիվանդություն է համարում: Այսուհանդերձ, թատրոնի քաղքենական իրողությանը շատ ավելի սուր գնահատական Եժի Գրոտովսկին է տալիս: Քրիստոսի յուրատեսակ որոնումների արվեստագետն իր անհատականությունը հակարվեստային պայմանականություններին ստրկացնող դերասանին մոտավորապես բեմական պոռնիկ է որակում:
Պատահականությու՞ն համարենք այն փաստը, որ Գրոտովսկին իր կրթական վայրերի
համար գրեթե մեկուսացված արվարձանային վայրեր էր ընտրում: Ուղղակի ենթադրենք,
որ իր արտիստներին առավելապես մեգապոլիսներում ծաղկող քաղքենությունից և առհասարակ ցանկացած վտանգավոր ազդեցությունից զերծ պահելու համար էր ստերիլ միջավայրեր նախընտրում: Նույն Ժակ Կոպոյի համար էլ մայրքաղաքային եռուզեռից իր թատերախումբը հնարավորին չափ հեռու պահելը ևս աշխատանքային առաջնահերթություն
էր: Որպես այդ երևույթի մշտակայության հավելում, խոսուն փաստ է հանդիսանում հայկական թատերարվեստում օժտվածության` ներկայումս առկա աշխարհագրության վիճակագրական պատկերը: Համաշխարհային նշանակության նորություն չենք հայտնի, եթե
ասենք, որ ԵԹԿՊԻ շրջանավարտներից օժտվածների մեծամասնությունը նրանք են,
ովքեր մարզերից են, մինչև դեռահասության տարիքը մարզում են ապրել կամ էլ գոնե
մարզային դաստիարակություն են ստացել: Ինքնին հետաքրքիր է դառնում, թե ինչու՞ ի
տարբերություն ասֆալտի վրա մեծացած երիտասարդի՝ գյուղում ու գյուղացիական միջավայրում ապրածն ավելի անմիջական ու անկեղծ է, հետևաբար՝ կերպարային զգացողության տեսանկյունից առավել պիտանի: Պատճառը կենսակերպից ձևավորվող աշխարահայացքն է: Գյուղում ապրողը շատ հաճախ, կենսագոյության օրվա խնդիրները լուծելու
համար պետք է անասուն պահի, հող մշակի, ձմեռվա փայտն ամբարի: Դա համապատասխան ֆիզիկական աշխատանք է ենթադրում, ինչը մարդուն ակամայից արդար քրտինքով
օրվա պահանջը բավարարելու կենսամշակույթին է վարժեցնում: Դրանով իսկ արդարամտության, պարզության ու ազնվության զգացողությունն ու պահանջը ձևավորում նրանում,
դարձնում այն ժառանգված կենսակերպ:7 Նշյալ ներաշխարհային հատկանիշներն էլ
արվեստին այդքան անհրաժեշտ անկեղծության հոգեզգացական պահանջին են սպասար7

Նմանատիպ պարզությունը նկատելի է նաև ուժային սպորտաձևերում գերմարդկային ֆիզիկական
աշխատանք պահանջող մարզումների շնորհիվ չեմպիոնության հասած ըմբիշների ու ծանրորդների

պարագայում:
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կում: Անկեղծ մարդն էլ, երբեմն-երբեմն, դյուրահավատ է լինում ու քաղքենու կողմից որպես
միամիտ ընկալվում: Ուրեմն, ի՞նչն է մեզ արգելում այդ դյուրահավատությունը որպես
բեմական հավատի կենսական նախապայմաններից մեկն ընկալել:8 Ի դեպ, Ստանիսլավսկին
իր հուշերում հիշատակում է թատերախմբի հետ արվարձանում ֆիզիկական աշխատանքների մասին: Պատահականության ժանրից չէ նաև այն հանգամանքը, որ ազնվական
ծագում ունեցող Լև Տոլստոյը, ամեն կերպ ձգտելով մուժիկությանը, ինքնակամ փայտ էր
կոտրում: Բուլատ Օկուջավան էլ ասում էր, որ երբ ինքն իրեն հանճարեղ է զգում, անմիջապես ամանները լվանալու գործին է լծվում: Կնշանակի՝ ստեղծագործական նպաստավոր բարոյահոգեբանական պայմաններ ապահովելու նպատակով արվեստագետը պետք
է այնպիսի ապրելակերպ որդեգրի, որտեղ բացառված կլինեն մանրամտությունից սերող
ճղճիմության ողջ տեսականին: Չմոռանանք, որ մաքուր հոգիներ հավաքող Կոպոն անգամ չորս հոգու հետ մնալու վտանգի պարագայում պատրաստ էր իր թատրոնից քշելու
բոլոր նրանց, ովքեր անկեղծ չէին, թեկուզև անուղղակիորեն էին ստախոս: Ասվածը կարող
է որպես իդեալիստ ռոմանտիկի ուտոպիստական երազանք ընկալվել: Նույնիսկ սուր ինքնաճանաչում ապրողների դեպքում պաշտպանական ռեակցիայով սպոնտան ծիծաղ հարուցել, բայց նկարագրած հոգետեխնիկական հմտություններին տիրապետելու համար պարզապես անհրաժեշտ է մի քիչ ռոմանտիկ լինելը: Ներշնչական հավատով ցանկալին իրականության տեղ ընդունելը: Որ ըստ մնջախաղային ու դրամատիկական պայմանաձևերի
անառարկա գործողության բացակա իրերին և մտայնորեն ներկա կերպարներին վերաբերմունքիդ հավաստիությամբ իրական թվացնես և ուրիշի պատմություն-ստեղծագործությունը իբրև քոնը դարձնես:9 Ի վերջո, պայմանական-սիմվոլային արվեստում հանդես
եկող փոքրիշատե ռեալիստ Մարսոն, իր ալտեր էգո Բիպի պես՝ կյանքում խորին ռոմանտիկ էր: Դստեր փաստմամբ՝ հայրը կոպիտ իրականությունից նախընտրում էր իր տեսիլքների զարմանահրաշ աշխարհը: Ստեղծագործական գրեթե նույն պատկանելությունն
ուներ Պիերոյի անզուգական մեկնիչ Գասպար դե Բյուրոն: Նա դասականին հաղթանակած ռոմանտիկական թատրոնի ներկայացուցիչ էր համարվում, ոչ պատահականորեն:
Կենսագրական և մեթոդական որոշ գծերով Մարսոյին նմանվող մնջախաղացի մոտեցումն արվեստում լայն իմաստով, իսկապես, ռոմանտիկական էր: Որդուն՝ բեմական գործիչ Շարլին ուղղված պատգամում գաղափարի էմոցիոնալ հիմք է դիտարկում համոզմունքը: Հեծանիվ չենք հնարի, եթե ասենք, որ մարդը մի բանում համոզված է լինում դրան
խորապես հավատալու դեպքում: Նշված խոսուն օրինակները բերում են այն եզրահանգման, որ մարդակենտրոն արվեստը չկորցնելու ներկայիս հրամայականը աշխարհայացքի
ու կենսակերպի վերանայումն է: Այլապես բեմարվեստում օր-օրի ավելի ու ավելի կկորցնենք նորին իմաստականություն մարդուն՝ գեղարվեստականի աղբյուրներից կարևորագույնին: Ինչևիցե, նշված հարցերի բարձրաձայնումը բեմարվեստում առկա ներքին
խնդիրների լուծման համար նախատեսված հիշեցում է ընդամենը: Իսկ այն ընդունելը
կամ մերժելը՝ մարմնարվեստի լռությանն արժանի դրություն: Այլապես սույն
վերլուծությունը արվեստագիտության հետ չաղերսվող մեկնաբանություն համարողերին

8
Բազմաշնորհ Նարինե Գրիգորյանը մասնավոր զրույցում իր այսպես ասած՝ չակերտյալ թերություններից է համարում սեփական դյուրահավատությունը, ինչի պատճառով հաճախ զավեշտալի իրավիճակներում է հայտնվում:
9
Վ.Փափազյանի անվան Շեքսպիրյան միջազգային թատերական փառատոնի շրջանակում մասնակից անգլիացի դերասան, դրամատուրգ Փիթ Աթթոնն իր անցկացրած վարպետության դասի ընթացքում Շեքսպիր խաղալ կարենալու համար կարևորագույն հանգամանք էր համարում անկեղծությունը:
Ավելի մանրամասն՝ պայմանականորեն եղածին անկեղծորեն հավատալը, որպեսզի ներկայացվածը
հավատընծայության առջև չմեղանչի:
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ստիպված կլինենք մասնագիտական բառարանային տարրական ճշմարտությունները
հիշեցնել: Հատկապես, գեղագիտության բառարանի տեղեկույթն առ այն, որ արվեստագիտությունը, այսինքն՝ նաև վերջինիս բաղկացուցիչ թատերագիտությունը, արվեստի համակարգային վերլուծման համար հաճախ ոչ արվեստաբանական գիտաճյուղերի, մեթոդոլոգիական մոտեցումների հետ որոշակի հարաբերությունների մեջ է մտնում: Այդկերպ՝
միջգիտաճյուղայնության սկզբունքով, մշակութաբանության, արվեստի նշանագիտության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության, հետ կապերով հարստանալով, նպաստում ստեղծագործության բազմակողմանի ու խորքային ուսումնասիրությանը: Ավելին, առանձնակի
ընդգծել, որ անցյալ դարի քսանականների ռուսական թատերագիտական մտքի գիտիսյան
ժողովածուում10 տեղ գտած դերասանի տիպաբանական դասակարգումը առաջնահերթ
շեշտում է քաղքենի բեմական գործչի ստեղծագործական ցածրակարգությունը: Այդ անորակությունը պատճառաբանում այնպիսի մեկնաբանումով, ըստ որի՝ յուրաքանչյուր ստեղծագործական ուղի միշտ զոհաբերության ողբերգական պայքարի ճանապարհ է: Քաղքենական համայնքին խորթ կենսուղի, քանզի այդ հոռի հոգեկերտվածքը մարդու մեջ ճնշում է
հոգևոր հարստությունը, նրանում ոչնչացնում հակասությունների (տարբերություններ և
նմանություններ Տ.Մ.) դիապազոնը: Հավատարիմ իր ստանդարտ մտածողությանը՝ նա ո՛չ
հերքում է, ո՛չ էլ՝ հաստատում: Այնուհետև, գեղագետ հոդվածագիրը, քաղքենիներին
ստեղծագործականի թշնամիներ համարելով, եզրակացնում է՝ վերջիններս արարողներ
չեն, հմուտ աճպարարներ են: Ամենուր նրանք քանակի, այլ ոչ թե որակի մարդիկ են:
Մշտապես արտիստիզմը վռնդողներ են, որովհետև իրենց ստվերող ստեղծագործական
խառնվածքի բնահատկությունը անհաղթահարելի ձգտումն է իրականին ու երազանքին՝
իբրև կյանքի երկու համարժեք կիսաոլորտների: Իսկ քաղքենու հոգեկան գործընթացները
փիլիսոփայի համար ոչ թե մտասավառնումների, այլ հողեղեն նյութականության պտուղն
է: Արգասիքն առօրյա գործերի, կենցաղային կախվածությունների, հասարակական հարաբերությունների: Եվ դրանք կարգավորող ամեն տեսակ կեղծածին պայմանականությունների: Մի խոսքով՝ հոգի չէ՝ կաղապար է: Ահա թե ինչու նրանում բացակայում է
երևակայությամբ իրագործվող ստեղծագործական տեսիլքը: Ռուս մշակութաբանի կողմից
հակաստեղծագործական տեսակի այսքան հանգամանալից ու անողոք մերկացումը,
թերևս, մեկ այլ պատճառ էլ ունի: Ինչպես տեսնում ենք, նա ևս կռահել է, որ բեմական հավատի ներհոգեկան բաղադրիչներից մեկը աշխարհատեսության ու մարդաճանաչության
հասկացութենական համահավաք ներքնատեսությունն է: Ավելի պարզ՝ պայմանականին
հավատալու համար պետք է գոնե ներքուստ տեսնես այն, որ զգացողությամբ հավատաս:
Մեղմ ասած գիտակցել է, որ ներքնատեսական ապիկարությունը քաղքենի-բեմականին
‹‹կենսահոգեկան›› պատճենահանումների է դրդում: Քաջածանոթ կաղապարձևերի նմանահանումով գեղարվեստականացման իմիտացիա առաջացնում: Բայց չեն հասկանում,
որ կյանքի արտաքին ձևն է հնարավոր միայն նմանակել, քանի որ ձևացումն արտաքինից
անդին չի թափանցում: Հոգեվիճակով միայն ու միայն վարակվում են: Դրանից բխող
ինքնազգացողությունն անհնար է կրկնօրինակել. նմանակեղծումի է վերածվում: Այսպիսով անհերքելի է դառնում, որ արտիստական խառնվածքին հատուկ է բնատուր ներքնատեսությամբ օժտված լինելը: Բարձր զգայունակությամբ Լինկեոսյան աչքով կյանքի ներքին շերտերում թաքնված նրբություններն ու երևույթները տեսնելը: Իսկ ինչ է հաճախ տեղի
ունենում այդ ներքնադիտակի հետ մեր թատերական միջավայրում: Օժտված որևէ երիտասարդ, իր դիպլոմային կամ կուրսային աշխատանքով աչքի ընկնելով, միանգամից
ներքաշվում է թատերական էլիտայի ճահիճը: Այստեղ սկսվում է դյուրազգաց նորաթուխի
10

Ուշագրավն այն է, որ այդ հոդվածը ռուսական կրթական համակարգի համար իր ակտուալությունը
չի կորցրել քսաներորդ դարավերջում անգամ, քանի որ ժողովածուն 1988թ. է վերահրատարակվել:
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ստեղծագործական հոգեբանության ձևախեղումը: Կարիերայի լուսանցքից դուրս չմնալու
համար տրվում է մի միջավայրի, որտեղ օրինաչափ է վերադասի հանդեպ քծնալից վերաբերմունք ցուցաբերելը, բացախոսին լրտեսելը, զրպարտելը, նախանձամտությունը, խոսք
տանել բերելը, և այլն: Այսպիսով, քաղքենական նախրամիտ ոհմակում իր ներաշխարհն ի
սպաս դնելով մարդկային հոռի որակներին` աստիճանաբար դա վերածում է կացութաձևի,
այսինքն՝ սովորության, ապա նաև ձեռքբերովի բնազդից սերած բնավորության: Անկախ
իր կամքից խախտվում է նրա հոգետրամաբանության ընթացքը, համապատասխանաբար
փոխվում է նաև վերջինիս աշխարհազգացությունը: Տրանսֆորմացված մտահոգեկանը
մեխանիկորեն արգելակում է և իրեն շրջապատող միջավայրը չի կարողանում գեղարվեստի խորամուխությամբ ընկալել: Հետևապես, ի վիճակի չէ նաև բեմում նրբահմուտ
հարաբերություններ կառուցել: Ինչու՞, որովհետև ստորածածկված կեցությունը, ստեղծագործական զգայադիտակի ոսպնյակի վրա ներկպչուն հետքեր թողնելով, փչացրել է ներքնատեսական որակը: Կարճ ասած` ներքինի շահագործումով վնասել է իրենում եղած
զգայատեսողական մաքրությունը: Կենսաձևի և արտահայտչատեսակի այս փոխազդեցությունների ամրագրման թագ ու պասկը կարելի է համարել Գյոթեի խորաթափանց
նկատումը: «Ֆաուստի» հեղինակը կարծում է, որ բարբառի փոփոխությունն ազդում է
մտածելաձևի, երևակայության, զգացմունքի ու բնածին խառնվածքի վրա: Ասել կուզի`
խոսակցական արտահայտչաձև դիալեկտի փոփոխությունը հոգեկան գործոնների վրա է
ներազդում: Փաստում լեզվահոգեկան նկարագրի ու լեզվամտածողության փոխպայմանավորվածության հանգամանքը:11 Ուստիև, ընդհանուրի ու մասնավորի սիրախաղերում
արվեստային արտաքինի եւ ներքինի փոխներթափանցական կապերը ևս ի մտի ունենալով, կարող ենք եզրահանգել, որ վերոհիշյալ փոխկապակցվածությունը հավասարապես
առնչվում է շարժահամակարգային տիրույթին: Կնշանակի՝ քաղքենական ապրելակերպով կենսաձևը փոփոխելով` կարող է անդառնալիորեն խարխլվել նաև մարմնական արտահայտչալեզուն: Խոսքն ու շարժումներն առօրյա կյանքում մեկը մյուսի շարունակությունն են դառնում, քանզի միտքն ու պլաստիկան անքակտելիորեն են փոխներթափանցված: Սրանք, մտահանգումներ են, որոնք հերքելու համար առնվազն փորձիմացական
հենքի վրա հիմնված հակափաստարկներ պետք է ունենալ: Չունենալու դեպքում էլ, զինվել ցավալի ճշմարտության աչքերին անթարթ նայելու կարողությամբ: Ի դեմս պլաստիկայի անհարկի գերարժևորման՝ հրատապ լուծում պահանջող ներարտահայտչական պակասավորության խնդիր տեսնել: Այլ ոչ թե այն իբրև ստեղծագործական առավելություն
հրամցնել՝ տուրք տալով քողարկված ձևապաշտության արտագեղարվեստական մղումներին: Մի տխրահռչակ երևույթի, որի վերջնարդյունքը՝ անկախ սկզբնավորման կերպից,
միշտ էլ հոգեբանական վակուումն է եղել:
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Դենի Դիդրոն թատերագրչակությունը չթոթափած ճարպիկ պրակտիկներին հենց այնպես չէր
հիշեցնում, որ լավ գրող ու քննադատ լինելու նախապայմանը լավ մարդ լինելն է:
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ТИГРАН МАРТИРОСЯН
ТОЧНОСТЬ И СУЩНОСТЬ ПЕРЕОЦЕНИВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ
ПЛАСТИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются причинноследственные звенья исполнительских средств
архитекторики движения. Ответы на вопрос ищутся в кругу общественных формаций и вытекающих из них творческих способностей - начиная от культурологического аспекта Федора
Степуна до этико-психологических раздумий Станиславского, включая ассоцируемые с теоретическими взглядами Жака Копо и Ежи Гротовского, характерные ключевые стержни Марселя
Марсо и Гаспара Дебюро.

TIGRAN MARTIROSYAN
EXACTNESS AND ESSENCE OF REVALUATION OF STAGE MOVEMENT
SUMMARY
The article considers the the cause effect of performing means of movement architectonics.
The answers are being revealed within the social structures and the creative abilities coming out of it
– from the cultural aspects by Fyodor Stepoon and psychological thinking of Stanislavsky, including
the associated with theoretical views of Jak Kopo and Yezi Grotovski, the characteristic pivot of
Marcel Marceau and Gaspar Debureau.
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Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚ²Ü àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü
ØºÂà¸²Î²Ü ²è²æ²ðÎÜºð
(«Հայ թատրոնի պատմություն» առարկայի օրինակով)
Տեսական դասընթացները մեզանում ավանդաբար կազմակերպվում են երեք հիմնական բաղադրիչներով՝ դասախոսություն, սեմինար և քննություն: Դասախոսությունն
այստեղ գործում է որպես դասավանդման հիմնական մեթոդ, իսկ քննությունը ծառայում է
որպես ուսումնառության արդյունքների ստուգման միջոց: Այստեղ միաժամանակ մի
քանի խնդիր է առաջ գալիս: Նախ նման համակարգում դուրս է մնում ուսումնառության
կազմակերպման հարցը. բուհը դասախոսի միջոցով իրականացնում է դասավանդումը,
իսկ ուսումնառությունը մնում է ուսանողի անձնական նախաձեռնության հույսին: Դասախոսությունը՝ որպես մեկ անձի կողմից մյուսներին մեկ կամ երկու ակադեմիական ժամ
տեղեկությունների վերապատմում, հնացած է, դրա ապացույց կարող ենք համարել
հարցի վերջին շրջանի հետազոտությունները1: Նույնն են վկայում նաև արևմտյան առաջատար բուհերում (Օքսֆորդ, Քեմբրիջ, Հարվարդ) տեսական առարկաների դասակազմակերպման ուղղությունները՝ դասախոսությունները զբաղեցնում են նվազ տեղ սեմինարների, գործնական աշխատանքների, ղեկավարվող ինքնուրույն հետազոտությունների կողքին2: Ընդ որում՝ որպես դասախոսության առաջնային նպատակ, հայտարարվում է ոլորտի
առաջատար մասնագետի կողմից իր վերջին հետազոտությունների ներկայացումն ուսանողներին, ոչ թե հայտնի և հրապարակված տեղեկությունների հաղորդումը:
Ուսանողին դասախոսության ընթացքի մեջ ներգրավելու համար դասավանդողները
հաճախ գործի են դնում լրացուցիչ մեթոդներ, ինչպիսին է, օրինակ, դասի մի մասը հարց
ու պատասխանի եղանակով անցկացնելը: Նման մոտեցումն ունի դրական արդյուքների
իրական հնարավորություններ, սակայն գոյություն ունեն կետեր, որոնք անհրաժեշտ է
նկատի ունենալ: Առավել ակնհայտ վտանգն առաջ է գալիս միջինից մեծ (երեսուն և
ավելի) ուսանողական խմբերում՝ ի հայտ են գալիս առավել պատրաստված ուսանողներ,
որոնք պատրաստակամ են նման երկխոսության մեջ մտնելու թե՛ իրենց գիտելիքները
ներկայացնելու, թե՛ դասախոսին դեպի իրենց հետաքրքրող հարցի խորքերը մղելու նպատակով: Մնացած լսարանն ակամա մնում է անհաղորդ, քանի որ հաճախ կորցնում է
զրույցի գիծը և զգում է իրեն ավելորդ: Թատրոնի պատմության պարագայում դա հատկապես ակնհայտ է դառնում, երբ համեմատում ենք ուսանողական լսարանի արձագանքն
այն դասերին, երբ հիմնական նյութը դրամատուրգիական երկերն են, որոնց երիտասարդներն առավելապես ծանոթ են, և այն դասերին, երբ հնչում է որևէ դերասանի, բեմադրողի
կամ թատերական համակարգի անուն, որը կատարելապես անծանոթ է նրանց:
Թատրոնի պատմության դասընթացների դասախոսություններն ինտերակտիվ
դարձնելու համար հաճախ կիրառվում են նաև օժանդակ միջոցներ՝ լուսանկարներ, ձայնագրություններ և տեսագրություններ: Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ զուտ տեսական նյութը նման եղանակով կարող է զգալիորեն նվազեցնել իր վերացականությունը,
1

Տե՛ս https://vimeo.com/101543862 ; http://bokcenter.harvard.edu/active-learning
Օրինակները տե՛ս http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/dphil-history-art ;
http://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/how-will-i-be-taught ;
http://haa.fas.harvard.edu/courses-0 այնուհետ անցնել my.harvard_courses հղումով:
2
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դառնալ առավել առարկայական, դրանով իսկ առավել մատչելի ուսումնառության համար:
Սակայն այստեղ նույնպես կան թաքնված նրբերանգներ: Ձայնագրությունը կամ տեսագրությունը դասի ընթացքում գրավում են ուսանողի ուշադրությունը ոչ միայն իրենց գեղարվեստական առանձնահատկություններով, այլև բովանդակությամբ: Անգամ եթե դասախոսը
երբեմն միջամտում է իր դիտարկումներով, միևնույն է, ուսանողը որոշակի օբյեկտի գեղարվեստական շերտերն ու սկզբունքներն ուսումնասիրողից վերածվում է գեղագիտական հաճույք ստացող հանդիսատեսի: Ինքնին դա վատ չէ, սակայն դաս կոչվել նույնպես
չի կարող: Այստեղ կարելի է կիրառել երկու տարբեր մոտեցում: Առաջինը ենթադրում է
դասացուցակից դուրս ֆակուլտատիվ կարգով ներկայացումների տեսագրությունների
ցուցադրում և անմիջապես հաջորդող սեմինար-քննարկում (նման եղանակ մեր ինստիտուտում երբեմն գործածվում է, առանց համակարգային մոտեցման): Նման եղանակով
կարելի է մեկտեղել ներկայացումից կամ դերակատարումից հանդիսատեսի տպավորությունը և այդ տպավորության մասնագիտական վերլուծությունը: Մյուս ճանապարհը դասի
ընթացքում նման տեսագրությունների կամ ձայնագրությունների ծավալը խիստ սահմանափակելն է` ընտրել հնարավորինս տիպական դրվագները, որոնք ավելի կարճ կտևեն,
քան դրանց վերլուծությունը: Լուսանկարների կիրառումն առավել նպատակահարմար է
նյութը ներկայացնելու համար, քանի որ ընթացքում հնարավորություն է ընձեռվում պատկերին զուգահեռաբար խոսելու այդ անձի, դերակատարման կամ ներկայացման մասին
(այս փորձը «Հայ թատրոնի պատմություն» առարկայի շրջանակում իրականացվել է մեր
նախաձեռնությամբ 2016 թ. գարնանային կիսամյակին): Այստեղ նույնպես կան որոշ թաքնված
խնդիրներ՝ տեսողական նյութն օգնում է նույնականացնել ստեղծագործողներին, նրանց
ստեղծագործությունները, սակայն չի նպաստում տեղեկատվության վերածմանը գիտելիքի:
Ուսանողը դիտում է և ավելի լավ է հիշում, քան առանց այդ պատկերների և հաճախ բավարարվում է դրանով, չի վերածվում ակտիվ վերլուծական գործընթացի, այն է՝ ուսումնառության մասնակցի:
Մեր կողմից առաջադրվող մեթոդի նպատակն է համակարգային մոտեցումը ուսումնառության գործընթացին: Ինչպես վերևում արդեն նշեցինք, դասախոսության նյութը պետք
է դասավանդողի իրականացրած հետազոտությունը լինի: Այս պարագայում ինչպե՞ս
վարվել առարկայական ծրագրում ներառված այն թեմաների հետ, որոնք վաղուց հետազոտված և հրապարակված են: Հայ թատրոնի պատմություն առարկան, որի օրինակով
կներկայացնենք մեր առաջարկները, ունի հատված, որը բավական մանրամասն հետազոտված է և հրապարակված: Խոսքը հայ թատրոնի պատմության XIX դարի մասին է,
որին նվիրված է Հենրիկ Հովհաննիսյանի համանուն գիրքը: Ինչպես հեղինակն ինքն է
նշում, գիրքը սկիզբ է առել առարկայական ծրագրից և դասախոսություններից3, և գուցե
սա է պատճառը, որ այսքան կիրառական է դարձնում այս աշխատությունը ԵԹԿՊԻ-ում:
Այն չի երաշխավորված կամ առաջարկված որպես դասագիրք, սակայն իր կառուցվածքով
շատ ավելի հարմար է, քան շատ և շատ պաշտոնական դասագրքեր (վկայությունն է գրքի
70 օրինակի բացակայությունը բուհի գրադարանից քննաշրջանի ընթացքում): Գրքի հրատարակումից (1996 թ.) հետո XIX դարին վերաբերող նոր հետազոտությունները շատ չեն,
ուստի կարող ենք պնդել, որ այն պահպանում է իր գիտական ակտուալությունը:
Առաջարկվող մեթոդի հիմնական գաղափարն ուսանողին որոշակի թեմատիկ հետազոտական հանձնարարություններով ուսումնառության աշխույժ մասնակից դարձնելն
է: Դրա համար անհրաժեշտ է մինչև դասերի սկիզբը կազմել ուսանողներին անվանապես
հանձնարարվող թեմաների ցանկ և առաջին դասին կատարել այդ նշանակումները:
3

Հ. Հովհաննիսյան, Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դար, Եր., 2010, էջ 7:
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Յուրաքանչյուր ուսանող կստանա առնվազն մեկ թեմա, որի վերաբերյալ կպատրաստի
զեկուցում: Ամեն թեմա կունենա առնվազն երեք զեկուցող, և հատկապես կշեշտվի, որ աշխատանքը պետք է կատարվի ինքնուրույն: Ամեն հերթական դասին, համապատասխան
թեման ստացած երեք ուսանողից կընտրվի մեկը, ով կընթերցի իր զեկուցումը, մյուս երկուսն այստեղ կստանան բանախոսի գործառույթ: Ըստ գործող ծրագրի` առաջին երկու
թեմաները պետք է նվիրված լինեն հայ թատրոնի հնագույն շրջանին և միջնադարյան հայ
թատրոնին: Այս երկու դասախոսությունները կիրականացվեն ավանդական եղանակներով, ինչը հնարավորություն կտա առաջին թեմաները որպես հանձնարարություն ստացած ուսանողներին պատրաստելու իրենց զեկուցումները: Զեկուցումներն իրենց հիմքում
պետք է ունենան մի քանի աղբյուրներ՝ հիմնական նյութը և կողմնորոշումները կառնվեն
«Հայ թատրոնի պատմություն, XIX դար» գրքից, այլ աղբյուրների տեղը կհուշի դասավանդողը: Ըստ էության` այս զեկուցումները պետք է վերածվեն ղեկավարվող ինքնուրույն հետազոտությունների: Երկրորդ և երրորդ զեկուցողների միջոցով դասն առավելապես կմոտենա սեմինար քննարկման, իսկզեկուցման ընթացքում դասավանդողի կողմից ներկայացրած թանգարանային և արխիվային նյութերը, լուսանկարները, էսքիզները կարող են
թե՛ հաստատել և լրացնել, թե՛ հերքել այն տեղեկությունները և մեկնաբանությունները, որոնք
կբերի ուսանողը:
Առաջարկված մեթոդի կիրառման հնարավոր խնդիրներից է ուսանողական լսարանի
ակտիվության հարցը: Սա է, ըստ էության, հիմնական թիրախը, և բնական հարց է առաջ
գալիս՝ ի՞նչ, եթե զեկուցող երեք ուսանողներից բացի, մնացածն առանձնակի հետաքրքրություն չցուցաբերեն նյութի նկատմամբ: Այստեղ, կարծում եմ, անհրաժեշտ է հրաժարվել
պարտադրանքի միջոցներից, ինչպիսին է քննարկման մասնակցությունը գնահատականի
հետ կապելը: Ուսանողի ակտիվությունն անհրաժեշտ է կառուցել ոչ թե ցածր գնահատականի սպառնալիքի վրա, այլ ավելին իմանալու, կարողանալու, նոր հնարավորություններ
ձեռք բերելու հեռանկարի վրա: Անհրաժեշտ է՝ առաջին իսկ զեկուցումից սկսած, ամեն
նախորդող դասին հայտնել հաջորդ դասի նյութը և բոլորին հորդորել նախապես ծանոթանալ թեմային վերոհիշյալ գրքից: Ուսումը պետք է կառուցվի ընտրության հնարավորության վրա և աշխույժ մասնակցությունը դասին պետք է լինի անհամեմատ ավելի գրավիչ:
Բնական է, որ հարյուր տոկոսանոց արդյունք լինել չի կարող, ուսանողների մեջ միշտ կլինեն այնպիսիները, որոնք նախապես չեն ծանոթանա նախատեսվող թեմային, թեկուզ և
տեխնիկական պատճառներով: Կարևոր է ստեղծել որոշակի միտում, երբ զեկուցման
առաջին օրվա համեմատ վերջին զեկուցմանը ներկայանան ավելի շատ նախապատրաստված ուսանողներ: Սա պարզելու համար Որակի Ապահովման Կենտրոնը կարող է հարցում անցկացնել կիսամյակի սկզբին և վերջին: Նման միտում կարելի է ապահովել՝ յուրաքանչյուր ուսանողի համար ակնհայտ դարձնելով, թե ինչ հմտություն, կարողություն է նա
ձեռք բերում ամեն առանձին դասի ընթացքում: Դրա համար մենք կարող ենք զեկուցման
ընթացքում ծավալվող քննարկմանը, որի հիմնական դերակատարները կլինեն զեկուցողն
ու երկու բանախոսները, հաղորդել առավելապես տեղեկատվական բնույթ, իսկ դասի վերջին հատվածում (15-20 րոպե՝ կախված զեկուցման տևողությունից) աշխուժացնել մնացած
լսարանը՝ հատկապես ուղղելով նախապատրաստված ուսանողներին դեպի վերլուծություն,
առավել վերացական դատողություններ և զուգահեռներ: Նման երկխոսության մեջ դասավանդողը հնարավորություն է ստանում շեշտելու և խաղարկելու տվյալ թեմային պատրաստված և անպատրաստ ուսանողների տարբերությունը՝ գրավիչ դարձնելով առաջինների վիճակը վերջինների համար:
Ուսանողին ինքնուրույն աշխատանքի մղելու նպատակը միայն ուսումնառության
խթանումը չէ. հեռանկարում այդ նույն ուսանողը պետք է ավարտի բուհը և իր մասնա-
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գիտական գործունեության ընթացքում բազմաթիվ խնդիրների բախվելով՝պետք է գործի
դնիինստիտուտում ձեռք բերած կարողունակությունները: Դերասանը կամ բեմադրիչը
հինականում գործ է ունենում այնպիսի նյութի հետ, որի թիկունքում կա որոշակի բեմական պատմություն, մեկնություններ և դրանցով անցնելը ստեղծագործական աշխատանքի
մի մասն է: Առաջարկվող մեթոդի արդյունքների ստուգումը պետք է իրականացվի հենց
այս համատեքստում: Ավանդական սեմինարներն այստեղ կարող են գործածվել, սակայն
դրանք առավելապես ընթացիկ հսկողության միջոց են, քանի որ հիմնականում հենվում
են դասավանդողի դիտարկումների վրա: Որպես առավել նպատակահարմար մոտեցում`
մենք տեսնում ենք բազմաբաղադրիչ քննությունը, որի մի մասը կկազմի ինքնուրույն աշխատանքը:
Քննությունը երբեմն ուսանողների և դասախոսների կողմից ընկալվում է որպես
պատժամիջոց, կիսամյակի ավարտին ծածանվող մի սուր, որ պետք է իջնի ու գլուխներ
թռցնի: Մեր խորին համոզմամբ քննության գործառույթն այլ է, շատ ավելի կառուցողական: Վերջին շրջանում մեր բուհում տարբեր քննարկումների ժամանակ հաճախ է շոշափվում գիտելիքների գնահատման չափելիության հարցը: Թերևս այս խնդիրն ավելի արդյունավետ լուծումներ ստանար, եթե հստակեցնեինք դրա նպատակը: Խնդիրը հաճախ մեկնաբանվում է հատկապես դասախոսի նշանակած գնահատականի անկողմնակալության
հարթության մեջ, մինչդեռ նման հարցն իրականում անհեթեթ է: Եթե բուհը չի վստահում
իր դասախոսներին, ապա անիմաստ է ստեղծել վերահսկող համակարգ, հետո այդ համակարգը վերահսկող մեկ այլ համակարգ, հետո ևս մեկը և որքան ավելի բարդ, այդքան
ավելի անարդյունավետ ու փխրուն:Երբ հակադրվում է դասախոսի և ուսանողի խոսքը,
սա արդեն իսկ սխալ իրադրություն է: Իսկ եթե նման հակադրությունից հետո վարչարարություն իրականացնողներն առավել են համարում ուսանողի խոսքը, համաձայնում նրա
հետ, ապա պետք է որ այդ դասախոսին հաջորդ իսկ օրը հեռացնեն աշխատանքից: Քննությունն ուսանողի և դասախոսի մարտադաշտ չէ, այլ համատեղ աշխատանքի արդյունքների
ճշտում: Հատկապես դա կարևոր է ուսանողի համար, ով պետք է ունենա իր գիտելիքների
և հմտությունների մասին օբյեկտիվ պատկերացում: Անհամապատասխան գնահատական նշանակելով ուսանողին՝ մենք գցում ենք նրան թյուրիմացության մեջ: Նման օրինակ
էր վերջերս մեր բուհում դասախոսություն կարդալու հավակնությամբ հայտնված Հերալդ
Ալեքսանյանը. մարդը համոզված էր, որ իր ասած յուրաքանչյուր բառ պետք է ունենա
մարգարեության նշանակություն: Սորբոնի համալսարանը մեղավոր չէ, որ տվյալ նախկին ուսանողը չէր ավարտել այն, այլ միայն, ինչպես ինքը հայտարարեց, ներկա էր գտնվել
արվեստի պատմության դասերին: Միայն ներկայությամբ ուսանողին դրական գնահատական նշանակելով՝ մենք նրան վստահեցնում ենք, որ նա ունի բավարար գիտելիքներ:
Քննությունը կարող է նաև նպաստել ուսումնառությանը՝ տարբեր ուսանողների գիտելիքների իրական համամեմատական անցկացնելով և որոշ մրցակցության մղելով: Դիտարկումները թույլ են տալիս պնդել, որ անգամ մեկ չվաստակած, բայց ստացած գնահատականը կարող է էապես նվազեցնել ամբողջ խմբի շահագրգռվածությունը մյուս քննություններին պատրաստվելիս:
Համաձայնելով գիտելիքների չափելիության կարևորության հետ՝ թողնենք դա, որպես առանձին հարց և դիտարկենք քննական տարբեր եղանակների առանձնահատկությունները: Տեսական առարկաների համար վերջին քսանամյակում ԵԹԿՊԻ-ում կիրառվել
է երեք հիմնական քննական բաղադրիչ՝ գրավոր և բանավոր պատասխաններ, ինչպես
նաև ինքնուրույն պատրաստվող ռեֆերատ, որոնց համադրությամբ ստացվել է վերջնական ստուգման արդյունք: Յուրաքանչյուր ձև ունի իր առավելությունները՝ բանավոր պատասխանը ստիպում է ուսանողին արագ կողմնորոշվել նյութի մեջ, բացատրել երևույթը
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սեփական խոսքերով, տարբեր կողմերից, գրավոր պատասխանը մղում է առավել դիպուկ
և ամփոփ ձևակերպումների, հստակ կառուցվածքով պատասխանի: Ինքնուրույն պատրաստած ռեֆերատն ուսանողին դնում է նյութն առավել խորը և ամբողջական ուսումնասիրելու անհրաժեշտության առաջ:
Դասավանդման և ուսումնառության վերաբերյալ մեր առաջարկների արդյունքների ստուգման և ամփոփման առավել հարմար եղանակ ենք տեսնում քննական այն ձևը,
որի ժամանակ տեղում գրվող քննությունը կմնա որպես միջանկյալ ստուգման ձև (այդպես
է այսօր), իսկ ամփոփիչ բանավոր քննության մեջ կներառվի նաև ռեֆերատիվ մաս: Դա
կարելի է իրականացնել՝ քննական տոմսում երկու հարց զետեղելով (յուրաքանչյուրը գնահատելով երեսունական միավորի սահմաններում), իսկ երրորդ հարցի տեղը թողնելով
այն թեմայի համար, որն ուսանողը կընտրի ևկպատրաստի նախապես (քառասուն միավոր):
Հայ թատրոնի պատմություն առարկայի պարագայում ուսանողներին կառաջարկվեն
թեմաներ, որոնք կվերաբերեն XX դարին: Սա կբացառի կիսամյակի սկզբին հանձնարարված թեմաների հետ համընկնելը, սակայն գլխավոր տարբերությունն առարկայի առաջին
կեսի հետ կլինի այն, որ այս դեպքում աշխատանքը կպատրաստվի ինքնուրույն, դասավանդողի կողմից միակ ուղղորդումը կլինի դասախոսությունը: Ի տարբերություն քննատոմսի առաջին երկու հարցի՝ ռեֆերատի պատասխանը պետք է վերաբերի ոչ այնքան
տեղեկատվությանը, որքան դրա վերլուծությանը. այն աշխատանքները, որտեղ հեղինակը
կբավարարվի պատմական նյութի վերաշարադրանքով, կգնահատվեն նվազագույն դրականի սահմաններում կամ անբավարար (կախված նրանից, թե այդ փաստերը որքան ամբողջական կլինեն): Հաջող պատասխան կարելի է համարել այն, որի մեջ դասավանդողը
կարձանագրի նոր մտքեր, մոտեցումներ: Քննական նման մոտեցման պարագայում թեթևանում է այն բեռը, որ դրվում է զուտ հիշողության վրա, դա մնում է տոմսի առաջին երկու
հարցերի տիրույթում: Առանձին մանրուքներ մտապահելու փոխարեն ուսանողը ներկայացնում է էականն ու առանցքայինը:
Առաջարկվող քննական մեթոդը հնարավորություն է ընձեռում ստուգելու ուսանողի գիտելիքները և հմտությունները տարբեր հարթություններում, հատկապես այն շերտերում, որոնք կապված են ինքնուրույն աշխատանքի հետ: Կիսամյակի ընթացքում առաջադրանքներով դասավանդման եղանակի հետ համադրված քննական այս ձևը կխթանի
ուսումնառությունը: Արդյունքների վերաբերյալ առավել առարկայական պատկերացում
ստանալու համար կարծում ենք՝ անհրաժեշտություն կա ներգրավելու Որակի ապահովման կենտրոնը, որը կարող է անցկացնել նույն դասախոսի լսարանն անցյալ և նախանցյալ տարիներին ավարտած ուսանողների շրջանում քննարկում-հարցում, իսկ 2016-2017
ուստարվա ավարտից հետո նմանատիպ հարցում իրականացնել արդեն այս մեթոդաբանությամբ «Հայ թատրոնի պատմություն» առարկան ավարտած կուրսերում և համեմատել
արդյունքները:

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚ²Ü àôêàôØÜ²èàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäØ²Ü
ØºÂà¸²Î²Ü ²è²æ²ðÎÜºð
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ВАСИЛИЙ ГЕВОРКЯН
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ ТЕАТРА
(на примере “Истории армянского театра”)
Традиционные методы организации теоретических дисциплин (лекция, семинар и
экзамен) не могут удовлетворить запросы, предъявленные современному образованию. Лекция
является инструментом преподавания, экзамены направлены на проверку знаний. Основной
проблемой является то, что вуз организует преподавание предмета, а изучение остается на совести учащегося. Представленные предложения направлены на внедрение методики повышения активности студентов, изменения соотношения “обучение-изучение”. В статье подробно
обоснована необходимость подобных нововведений. В качестве основного механизма активации изучения предлагаются: 1) замещение части лекций докладами студентов, 2) организация оппонирования, 3) обобщающие обсуждения с участием всей аудитории. Некоторые предложения направлены на модернизацию экзамена: один вопрос в билете будет замещен темой
по выбору студента, данный вопрос будет оцениваться отдельно. В статье также предложены
соответствующие способы мониторинга эффективности вышеуказанных новаций.

VASILI GEVORGYAN
METHODICAL SUGGESTIONS FOR ORGANIZATION OF LEARNING OF
THEATRE’S HISTORY
(On Armenian Theatre’s History’s example)
The theoretical courses organization traditional way (lecture, seminar and exam) doesn’t
respond to nowadays requirements. The lecture is responsible for teaching, exam’s main function is
checking of knowledge, but we’ve left learning as part of student’s amenability. In this article we
observe the problem and make suggestions tend to activate studens individual, self-reliant work and
change the balance between teaching and learning. We present the requirement’s reasons and propose
some mechanism for learning activation: 1) some part of lectures will be replaced with students’
reports, 2) two of students will oppose to reporter and present another point of veiw, 3) final
discussion will involve whole auditorium. Some part of proposals tend to modernize exams. One
question in examination card will be left on student’s choice and will be graded separately. In our
paper we also make suggestions for proper monitoring of effectivity of this innovations.
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¸²ê²ì²Ü¸Ø²Ü ØºÂà¸ÆÎ²

ԳՈՌ ՎԱՆՅԱՆ
«Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ». ØºÂà¸²Î²Ü ²è²æ²ðÎÜºð
«Կինոյի, թատրոնի, արվեստի պատմությունն ի՞նչ է արվեստագետի համար. hետ
նայիր, որպեսզի առաջդ տեսնես»1,-այս խոսքերով սկսեց Դավիթ Մուրադյանը «Կինոյի
պատմության» մեր առաջին դասը: Բուհում առաջին քայլերն էինք անում, և այն ժամանակ
ու՞մ մտքով կանցներ, որ սա բանալին է մանկավարժական մի գործի, որով հետո պիտի
զբաղվեինք: Անցել է քսան տարի: Քննախոսության թեման «Թատրոնի պատմության» դասավանդման մեթոդական խնդիրներն են:
Ուսանողների շրջանում, պատահել է անգամ դասախոսից ենք լսել, հարցնում են.
«Որքանո՞վ է ճիշտ ապագա դերասաններին, ռեժիսորներին, օպերատորներին, բեմանկարիչներին այսչափ տեսական առարկաներով ծանրաբեռնելը, շատ չե՞ն “Թատրոնի պատմության» դասաժամերը: Այնքան են, որքան պետք են: Եվ նման հարց երբևէ չի առաջացել:
«Եթե հարցնում են, ուրեմն պատճառն այն է, որ չեք անդրադառնում ժամանակակից թատերական անցուդարձին, ի՞նչ է կատարվում այսօր մեզ մոտ, եվրոպական թատրոններում, ԱՄՆ-ում, Ռուսաստանում»,- ասում է մեկ ուրիշը` մոռանալով, որ արդիականն
այնուամենայնիվ դեռ պատմություն չէ և դուրս է առարկայի շրջանակներից:
«Երեկ փորձի էինք, չէր ստացվում, երկար աշխատեցինք, էլ կարդալու ժամանակ
չմնաց»,- պատճառաբանում է ուսանողը. «Թատրոնի պատմությունը» ասես ծանրացել է
ուսերին, դարձել բեռ, մինչդեռ պետք է օգներ հենց այդ օրը` փորձի ժամանակ: Իսկ եթե
պարզապես պատճառաբանում է` ավելի վատ, ուրեմն առարկան չի հետաքրքրում, չի
հրապուրում:
Մասնագիտանալու գործում «Թատրոնի պատմության» իմացությունը, անկասկած,
անհրաժեշտ է: Խնդիրն այն է, թե առարկան, ըստ դասավանդման մեթոդների ու եղանակների, որքանո՞վ է ընկալելի այսօրվա ուսանողին, նպաստու՞մ է հմտանալու մասնագիտության մեջ, որքանո՞վ է ընդլայնում ստեղծագործողի ունակությունները, կապվում նրա
բուն գործունեության հետ, ստեղծագործական խնդիրների առաջ կանգնելիս օգնում նրան:
«Գիտություն և իմացություն հասկացությունների հետ կապվում է մի հարց: Մարդը
որքան կարող է գիտենալ,- գրում է Օտտո Վեյնինգերը և ավելացնում:- Մարդը կարող է գիտենալ ամեն ինչ: Նա կարող է, որովհետև ուզում է»2: Ճանաչողության ձգտումն առաջանում է հետաքրքրությունից: Լինել հետաքրքիր. սա ոչ միայն դասախոսի, այլև առհասարակ արվեստի ու արվեստագետի խնդիր է: Եվ պատահական չէ, որ թատրոնում հետաքրքիր ու ինքնատիպ գեղարվեստական ձևեր ստեղծող արվեստագետներից շատերը թատերական մանկավարժությունը համարել են անբաժանելի իրենց ստեղծագործական
նպատակներից: «Թատրոնի պատմությունը» պետք է խոսի ուսանողի ստեղծագործական
նպատակների հետ, լինի գործիք թե՛ ապագա տեսաբանի, թե՛ դերասանի, ռեժիսորի, բեմանկարչի համար գեղարվեստական մտահղացումն իրականացնելիս: Այս առումով,
ճիշտ հակառակը` տեսաբանների հետ, եթե չեն անցնում բեմական խոսք, ներկա չեն լինում բեմական փորձերին, եթե պարբերաբար չեն գտնվում նկարահանման հրապարակում,
ինչը, կարծում ենք, ճիշտ չէ, շատ ավելի դժվար է, քան նրանց հետ, ովքեր ստեղծագործողի պրիզմայով են նայում դրամատուրգների, դերասանների, ռեժիսորների ստեղծագործական կյանքին ու աշխատանքներին: «…Արվեստի ստեղծագործությունը գոյություն ունի

1
2

Դավիթ Մուրադյանի դասախոսությունից (1995թ.):
О. Вейнингер, Последние слова; Пол и характер, Минск, “Попурри”, 1997, стр. 153:
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միայն իբրև ձև»3,- գրում է Անրի Ֆոսիյոնը, խոսում ձևերի կյանքի, ձևերի պատմության
մասին, ինչից դժվար չէ եզրակացնել, որ արվեստի պատմությունը, թատրոնի պատմությունը գեղարվեստական ձևերի, ոճերի և ուղղությունների շղթա է: Եվ անհրաժեշտ է, որ
դասավանդողը ներկայացնի ոչ միայն թե ով, երբ, ինչ է գրել, բեմադրել կամ խաղացել, այլ
թե արվեստագետն ինչպես է ստեղծագործել, պատմական ի՞նչ ժամանակաշրջանում, և
թատերական ի՞նչ համատեքստում է իրականացել նրանց արվեստը: «Չեմ հավատում
Սիրանույշի մեծությանը և չեմ հավատա, եթե ասելու են` «Նա հրդեհվում էր բեմում և
այրվում անմնացորդ»: Էսպես կխոսե՞ն,-ասել է Արմեն Գուլակյանը: -Թող ասեն` ինչ էր
անում»4: Անկախ ժամանակի հեռավորությունից` դասախոսը պետք է կարողանա բացատրել, թե ինչպես էր աշխատում այս կամ այն դերասանը, ռեժիսորը, դրամատուրգը` «Ինչ
էր անում», որոնք էին նրա արվեստի առանձնահատկությունները: Ի՞նչն է ուսանելի: Ինչո՞վ
են նրանք տարբերվում իրենց ժամանակի և իրենցից առաջ գործունեություն ծավալած
մյուս արվեստագետներից:
«…Ինչպես է մարդը ձևաստեղծվում գրական հիմքով տրված խաղային պայմաններում, և ինչով է ճշմարիտ այդ երկրորդված կեցությունը, որպես ինքնուրույն էսթետիկական նպատակ»5,- դերասանի արվեստի բնույթը քննելիս գրում է Հենրիկ Հովհաննիսյանը,
հուշում, թե արտիստի բեմական վարպետության մասին խոսելիս ինչի վրա է պետք հրավիրել ուսանողի ուշադրությունը:
Խնդիրն այլ է դրամատուրգների դեպքում: Թատրոնի պատմությունը դրամատուրգիայի պատմություն չէ: Առանցքային հարցն այստեղ այն է, թե դրամատիկական երկը
որքանո՞վ է թատերային: Դրամայի ներքին ձևի մասին կրկին կարդում ենք Հենրիկ Հովհաննիսյանի գրքում. «Գրական նյութի փոխակերպումը բեմական իրականության` տարածաժամանակային վիճակի, պայմանավորված է նրա առանձնահատուկ կառուցվածքով.
որքանով է խոսքն ինքնին իրադրային»6:
Անկախ նրանից` դրամայի տեսություն բուհում անցնում են թե ոչ, ըստ ծրագրով
նախատեսված պիեսների, խոսքային այս առանձնահատկության մասին անհրաժեշտ է
խոսել ուսանողների հետ: Բացատրել նրանց, թե հեղինակն ինչպես է կառուցել երկխոսությունը, ինչպես է գործողությունը հանգուցավորվում, որն է տվյալ ստեղծագործության
կոլիզիան, որը` պերիպետիան, ի տարբերություն էպիկականի, դրամատիկականի դեպքում ինչ խնդիր է գրողը հետապնդում, և որ հեղինակի երկում ինչպես է այն դրսևորված:
«Պիեսի խնդիրն է գործողության մեջ մտցնել մարդկանց,- գրում է Ժան-Պոլ Սարտրը,- և
հոգեբանության կարիք չկա, ընդհակառակը` անհրաժեշտ է ճշգրտորեն որոշել` ինչ դիրքում է յուրաքանչյուր դեմք և ինչ իրադրության մեջ կհայտնվի, ըստ նախորդ պատճառների ու հակասությունների»7: Թվում է` ամեն ինչ ասված է և, այնուամենայնիվ, այսպես
մտածում և ստեղծագործում է Սարտրը, ինչը ոչ մի կերպ չի կարելի ասել Չեխովի դեպքում. գործող անձանց հոգեբանություն, երկիմաստ խոսքեր, ակնարկներ, ենթատեքստ…
Բոլորովին այլ բան ենք կարդում Շեքսպիրի մասին. «Շեքսպիրյան տեքստը դրամատուրգիական է ոչ ըստ տեսարանների կոմպոզիցիոն կապի, դասավորության ու ընթացքի, այլ
որպես անձի հոգեկան մղումների ներկա վիճակ բոլոր, թեկուզ և առանձին կետերում.<…>
խաչաձևվող իրադրությունների, շարժման գծերի ու վիճակների շղթա, և դրամատիզմն
առկա է բոլոր բջիջներում»8:
3

Ա. Ֆոսիյոն, Ձևերի կյանքը. Գովք ձեռքին, Եր., «Սարգիս Խաչենց» հրատ., 1999, էջ 5:
Հ. Հովհաննիսյան, Արմեն Գուլակյանի դասերը, «Սկենե», 2008, N 1:
5
Հ. Հովհաննիսյան, Դերասանի արվեստի բնույթը, Եր., «Սարգիս Խաչենց» հրատ., 2002, էջ 9:
6
Նույն տեղում, էջ 158:
7
Նույն տեղում, էջ 161:
8
Նույն տեղում, էջ 175:
4

66

ԳՈՌ ՎԱՆՅԱՆ

Ինչ վերաբերում է ռեժիսորներին, հարկ է` նախ ուսանողը հասկանա, որ ռեժիսուրան մտածողություն է, ապա ըստ ուսումնական ծրագրի յուրացնի, թե տվյալ արվեստագետն ինչպես է աշխատել դերասանների հետ, ինչպես` կոմպոզիտորի ու նկարչի: Բեմական իրավիճակները գրական կոնտեքստից է վերցրել, թե ոչ, նրա միզանսցենները դերասանի բեմական վարքագծից էին ելնում, թե ռեժիսորը սկզբից ևեթ ինքն էր որոշում յուրաքանչյուրի դիրքն ու տեղը, տեքստն ինչպես էր կրճատում, բեմն ինչպես էր ձևավորում և
այլն:
Մոտեցումը բովանդակային առումով, կարծում ենք, պարզ է, սակայն ուսանողին
այս ամենն ի՞նչ եղանակներով ու մեթոդներով բացատրել:
Մանկավարժական գործընթացի էությանը և խնդիրներին բազմաթիվ հեղինակներ
են անդրադարձել: Առաջ են քաշվել և քննության առնվել տարբեր մեթոդներ: Մշակվել են
հիմնական հասկացությունները՝ անձի ձևավորում, դաստիարակություն, կրթություն, ուսուցում: Գիտական մանկավարժության հիմնադիրներ Յան Կոմենսկուց, Ադոլֆ Դիստերվերգից, մինչև հայ անվանի մանկավարժներ` Մաթևոս Մամուրյան, Գուրգեն էդիլյան9, նաև
հայտնի թատերական այն մանկավարժները, ովքեր աշխատել կամ սովորել էին Ներսիսյան դպրոցում` Ստեփան Քափանակյան, Օվի Սևումյան, Արմեն Գուլակյան, իրարից հեռու,
և տարբեր ուսումնական մեթոդների ու եղանակների մասին խոսելիս երկու խնդրի շուրջ
նույն կարծիքն են հայտնում: Առաջին` աշակերտին, ուսանողին չպետք է ծանրաբեռնել, և
երկրորդ` մանկավարժը հարկ է, որ ճանաչի նրանց բնածին նախադրյալները, կամային հատկանիշները, խառնվածքը, նաև` սովորածը մտապահելու, վերլուծելու կարողությունները,
որոնք անհրաժեշտ է զարգացնել:
Օվի Սևումյանը գտնում էր, որ ժամանակակից մարդը, առավել ևս` դերասանը, շատ է
նրբացել, և չի կարելի միևնույն ձևով ցուցումներ տալ բոլորին, ըստ նրա` թե մանկավարժը և
թե ռեժիսորը. «պիտի լինի այնքան խորը հոգեբան, որ կարողանա ամենանուրբ կերպով
ուսումնասիրել յուրաքանչյուր դերասանի գլխավոր երակը: … Դերասանին անհրաժեշտ է
յուր անհատական, բնական ձիրքերի ազատ զարգացում` ազատ որոնման պայմաններով
շրջապատված: Դերասանն ինքը պիտի աշխատի իր վրա և անպայման ազատ»10: Նույնը
պատմում են Գուլակյանի մասին. «Նրանից ստացածը կարելի է սահմանել մեկ բառով`
ինքնաճանաչում»,- գրում է Հենրիկ Հովհաննիսյանը,- «…նա տարբեր մարդկանց տալիս
էր տարբեր բնույթի հանձնարարություններ և թույլ չէր տալիս, որ մեկը միջամտի մյուսի
գործին <…> չէր հոգնեցնում, չէր հյուծում մարդկանց, չէր տալիս ուժերից վեր հանձնարարություններ»11: Հովհաննիսյանը նշում է նաև, որ պրոֆեսորը պատմելու հրաշալի ձիրք
է ունեցել, խոսել է անշտապ, հանգիստ, միջին տոնով, առանց ավելորդ կեցվածքի:
Ուսուցման խոսքային մեթոդներից է պատմելը: Սակայն «Թատրոնի պատմության» ուսումնական ծրագրով նախատեսված թեման պատմելը դեռ դասախոսել չէ: «Դասախոսությունը, որպես կանոն, զբաղեցնում է ամբողջ դասը կամ պարապմունքը, այն
դեպքում, երբ պատմելը զբաղեցնում է նրա մի մասը միայն»,- նշում է Յուրի Բաբանսկին և
ավելացնում,- «Դասախոսության ընթացքում օգտագործվում են <…> ուշադրությունը
պահպանելու, ունկնդիրների մտածողությունը ակտիվացնելու, տրամաբանական մտապահումն ապահովելու, համոզման, փաստարկման, ապացուցման, դասակարգման, համակարգման, ընդհանրացման և այլ հնարներ»12: Դասի ընթացքում կարող են բերվել
կյանքից, արվեստի գործերից օրինակներ: Դասախոսը կարող է բացատրել տերմիններ,

9
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ստուգաբանել բառեր, դասը շարունակել զրույցի ձևով` մեթոդ, որի միջոցով ուսանողները
վերհիշում, ընդհանրացնում են նախկինում անցածը, իսկ դասախոսը ճշտում է իր համար
նրանց հայացքները, ընդունակությունները, հետևում, թե մասնագիտորեն ինչպես են ձևակերպում միտքը:
Նույն թեման տարբեր կուրսերում դասախոսելիս տարբեր շեշտեր ու մոտեցումներ
է պահանջում: Օրինակ` անտիկ թատրոնի մասին արվեստի կառավարման ուսանողների
հետ խոսելիս հարկ է ընդգծել, որ թատերական ներկայացումները պետական իշխանություններն էին կազմակերպում և մանրամասնել` ինչպես և ինչու:13 Խնդիրն այլ է պարային ռեժիսորների դեպքում: Դիոնիսոսին նվիրված տոնախմբությունների մասին նրանց հետ
խոսելիս սխալ չէր լինի հիշեցնել Ռիխարդ Վագների խոսքը, որ «դերասանը հայտնվել է
ավելի վաղ, քան հեղինակը…»14 և բեմական արվեստի ինքնին գոյացության գաղափարն
ընդգծելուց զատ, բացատրել, որ հունական թատրոնն իր ծիսական ծագման մեջ պարերգային է:
Դասավանդման այս եղանակը` ուսումնական գործընթացի հանդեպ ուսանողի մեջ
մասնագիտական վերաբերմունք է ձևավորում: «Թատրոնի պատմության» շնորհիվ նա
սկսում է տիրապետել մասնագիտությանը, հասկանում տեխնոլոգիայի գաղտնիքները:
Առարկան հետաքրքրում է, հարստացնում նրա զինանոցը:
Պատմությունը հարկավոր է հիշել: Ուսանողներից մեկի մեջ զարգացած է խոսքային կամ իմաստային հիշողությունը. դա կարդացածը, լսածը մտապահելու, նույն ձևակերպումներով վերարատադրելու կարողությունն է: Մեկ ուրիշի պարագայում զարգացած է
տեսողական հիշողությունը, հուզական հիշողությունը: Հոգեբանները նշում են, որ «Հիշողության հիմքում ընկած են զուգորդումները կամ կապերը: Իրականության մեջ իրար հետ
կապված առարկաներն ու երևույթները միմյանց հետ կապվում են նաև մարդու
հիշողության մեջ <…> ինչ-որ բան հիշել, նշանակում է այն կապել արդեն հայտնի ինչ-որ
բանի հետ, ստեղծել զուգորդություն»15: Այդ առումով. «զգայությունը հիշողության ամենահուսալի հաղորդիչն է,- գրում է Յան Կոմենսկին,- դիտողական զգայական ընկալումը
հանգում է այն բանին, որ եթե որևէ մեկն այդ ճանապարհով մի բան է յուրացրել, ապա նա
այդ կիմանա հաստատ կերպով: Եթե ես գոնե մեկ անգամ փորձել եմ շաքարի համը, գեթ
մեկ անգամ տեսել եմ ուղտ <…> եղել եմ Հռոմում և դիտել եմ քաղաքը, ապա, իհարկե, այդ
բոլորն ամուր կերպով կտպավորվի իմ հիշողության մեջ և չի կարող մոռացվել»16: Դասավանդվող թեմայի շրջանակներում, դասախոսի հետ կամ նրա ցուցումով, եթե ուսանողն
այցելի թանգարան, տեսնի, ասենք, Ադամյան-Համլետի զգեստը, Փափազյան-Օթելլոյի սուրը,
Գուլակյանի, Աճեմյանի այս կամ այն բեմադրության ձևավորման մակետը, ապա դասախոսությունը կյուրացնի ոչ միայն առանց ավելորդ ճիգ ու ջանքի, այլև չի մոռանա:
Ուսուցման պրակտիկայում կինոյի ցուցադրման մեթոդի կիրառումը նոր չէ և միշտ
էլ եղել է արդյունավետ: Այն, որ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողները
պետք է լավ ֆիլմեր դիտեն, ինքնին պարզ է, բուհն էլ պարբերաբար նման հնարավորություն ընձեռում է: «Թատրոնի պատմության» դեպքում խոսքը ոչ թե լավ ֆիլմեր դիտելու
մասին է ընդհանրապես, այլ այնպիսի ֆիլմերի և կինոհատվածների, որոնց դիտումը
ուղղված կլինի համապատասխան թեմայի կոնկրետ հարցերի: «Բեմի ձևավորումը, դեպ13
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քերի արտաքին ընթացքն ավելի հեշտ է նկարագրել, քան բնութագրել մի տեսարան, որտեղ արտաքուստ քիչ բան է կատարվում, սակայն շատ բան` ենթադրվում: Արմեն Գուլակյանի բեմադրություններում առկա են եղել ավելի պոտենցիալ վիճակներ, քան ակտուալ»,բացատրում եմ ուսանողներին, օրինակ բերում, թե 1940 թվականի բեմադրության մեջ
Հրաչյա Ներսիսյան-Օթելլոն Բրաբանցիոյի մեղադրանքներն ինչպես է լսել լուռ, Գուլակյանի
ցուցումով` ժպտադեմ. «Շատ եմ խնդրում` խոսքը մտքում», և դա որպես անխոս վիճակի
բեմական արդարացում եղել է տպավորիչ17: Ի՞նչպես կարելի է ոչինչ չանել և լինել
տպավորիչ: Ի՞նչ է նշանակում դրությունը կրել ներքուստ: Չեն հարցնում, բայց զգում եմ,
որ չեն հասկացել: «Օթելլոյի» ոչ մի ֆիլմ, ոչ էլ արխիվում պահպանված որևէ նկար չէր
կարող օգնել: Հանձնարարեցի դիտել Տատյանա Լիոզնովայի «Գարնան 17 ակնթարթ»
ֆիլմից այն տեսարանը, որտեղ Շտիրլիցը սրճարանում պետք է հանդիպի կնոջը:
…Վաղուց չեն հանդիպել: Սակայն մոտենալ, խոսել, չեն կարող: Շտիրլիցի դերակատար Վյաչեսլավ Տիխոնովն այս տեսարանում խոսք չունի: Նստած է սրճարանում, բայց
որքան խոսուն է նրա հայացքը, տրամադրությունն ինչպես է փոխվում, ինչպես է մի
հոգեվիճակն ավարտվում և սկսվում մյուսը: Կոստյումը տոնական է, տրամադրությունը`
նույնպես: Տեսնում ենք` ինչպես հայացքով որսաց կնոջը, երբ նա գործակալի ուղեկցությամբ սրճարան մտավ: Ինչպես է հետևում, թե որ սեղանի մոտ կնստեն: Ինքը կնոջը
տեսել է, կինն իրեն` ոչ: Անհանգիստ է: Տեսան իրար: Հայացքում նկատում ենք կարոտ,
թախիծ, մարդն այրվում է ձեռքի գլանակի պես, աչքերում զսպված արցունք կա, որը թեև
ցրվում է կնոջ հեռանալու հետ, բայց հետախույզի տրամադրությունն այլևս այն չէ,
սեղանի մոտ նստած է արդեն դառնացած:
Ուսանողները հատվածը դիտել էին, հասկացել` ինչ է նշանակում անխոս վիճակի
բեմական արդարացումը, նաև, թե ինչ ասել է` դրությունը կրել ներքուստ: Նույն ֆիլմից,
այս անգամ, «դերի հեռանկար» ասվածն ըմբռնելու առումով հանձնարարեցի դիտել Եվգենի Եվստիգնեևի խաղը` պրոֆեսոր Պլեյշների դերում, և դարձյալ արդյունքը գոհացուցիչ էր:
Դիտարժան ֆիլմեր շատ կան: Անհրաժեշտ գեղագիտական տարրն ըմբռնելու նպատակով կարելի է հանձնարարել նաև մասնագիտական հաղորդումներ դիտել, ներկա
գտնվել որևէ բեմական փորձի, անպայման տեսնել այս կամ այն ներկայացումը, նկարը,
քանդակը:
Հատկապես ստեղծագործող մարդու համար ուսումնական այս մեթոդն ունի մի
առավելություն` ուսանողի մեջ զարգացնում է ինքնուրույն մտածելու, տեսածը վերլուծելու,
իրերի և իրողությունների էությունն ու տրամաբանական կապն ըմբռնելու ունակությունը:
Ինչպես թատրոնի պատմության մեջ ոչ մի ուղղություն միատարր ու միանշանակ
չէ, և ոչ մի շրջան սրբագործված չէ որևէ «իզմ»-ով, որոշ դեմքեր կողմնորոշված են դեպի
անցյալը, որոշ դեմքեր` դեպի ապագան18, այնպես էլ «Թատրոնի պատմության» դասավանդման որևէ մեթոդ կամ եղանակ չի կարող համարվել միակը, ամենաարդյունավետն
ու վերջնականը:
Հետազոտության մեջ օգտագործված բոլոր փաստերը, լինեն դրանք մեջբերումներ,
գեղարվեստական օրինակներ, հուշեր, թե վերլուծություններ, վկայում են մի բան. «Թատրոնի պատմությունը» արվեստի բուհում, մասնագիտական առարկա է բոլորի համար, և
կնպաստի մասնագիտանալու գործում, եթե խոսքային, պատմողական մեթոդից զատ
ուսումնական գործընթացում ներառվեն ունկնդիրների մտածողությունը ակտիվացնելու,

17
Տե՛ս Գ. Վանյան, Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը և արվեստը, Եր., «Արմավ», 2014,
էջ 77, 79:
18
Հմմտ. Հ. Հովհաննիսյան, Հայ թատրոնի պատմություն XIXդ., Եր., «Նաիրի» հրատ., 1996, էջ 7:
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տրամաբանական մտապահումն ապահովելու, դերասանի, դրամատուրգի, ռեժիսորի արվեստը մասնագիտորեն, մանրամասն բացատրելու այլ եղանակներ, որոնց հնարավոր օրինակների մասին արդեն խոսել ենք: Հակառակ դեպքում ուսանողը չի հասկանա ոչ թատրոնի պատմության տրամաբանությունը, ոչ էլ այդ պատմության մեջ նշանավոր արվեստագետի տեղն ու դերը, եթե պատկերացում չունեցավ, թե ինչու է նրա արվեստն արժեքավոր, չգիտակցեց ու չըմբռնեց գեղարվեստական արժեքի բնույթը:

ГОР ВАНЯН
“ИСТОРИЯ ТЕАТРА”. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕЗЮМЕ
В статье представлены методические вопросы преподавания предмета “История театра” в
творческом вузе.
Приведенные в исследовании все факты – цитаты, художественные примеры, воспоминания и анализы свидетельствуют лишь об одном, что предмет “История театра” в творческом
вузе является специализированным предметом для студентов всех составляющих факультетов
вуза, и будет способствовать профессиональному росту студента, если помимо словесно – повествовательного метода преподавания, будет применен и другой метод, который активизирует у
студента визуальное и логическое мышление в деле детального изучения и выявления творчества актера, драматурга и режиссера. В статье приводится целесообразность внедрения и
использования некоторых необходимых составляющих вышесказанного, т.е. просмотр тематических фильмов, изучение архивных документов, фотоматериалов, этимологию театральных
терминов, анализ пьес, театральных постановок, актерских исполнений той или иной роли.
Независимо от временного периода педагог должен полноценно обúяснить и “подать” все
нюансы и особенности творческой деятельности того или иного актера, режиссера и драматурга.
В противном случае, студент не освоит ни логику развития истории театра, ни значения
места и роли именитого театрального деятеля в истории театра, если он не будет иметь понятия о том, почему так значимо искусство и творчество служителей Мельпомены, не осознает и
не постигнет сути художественной ценности искусства в целом.

GOR VANYAN
“HISTORY OF THEATRE”: METHODOLOGICAL SUGGESTIONS
SUMMARY
The topic of the treatise is the methodological issues of teaching “The history of theatre”.
All the facts used in the research, whether they are quotes, abstracts from fictional literature,
memories or analyses, attest one thing: "History of theatre" is a professional discipline for everyone
studying at a higher educational institution of art, which will help them to specialize in this sphere, if
apart from verbal, narrative method, other ways of activating interlocutors’ thinking, logical
memorizing, professional, thorough explanation of actors, playwright's and art director's art in the
learning process, for example: necessary films, archive materials, photos, analyses of the play, role,
performance and identifying the etymology of terms, etc.
Regardless of time, a professor should be able to explain how this or that actor, director,
playwright worked, which were the features of his art.
Otherwise, the student will understand neither the logic of the history of theater, nor the place
and role of the famous artist in that history, unless he has got an idea why that artist’s art is valuable
and realizes and understands the nature of the artistic value.
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ԱՆՆԱ ՀԵՔԵՔՅԱՆ
ÐØîàôÂÚàôÜÜºðÆ ¼²ð¶²òàôØÀ Â²îºð²Î²Ü ÎðÂàôÂÚ²Ü àÈàðîàôØ
Կրթությունը ապագային ուղղված արդյունաբերություն է:
Սերգեյ Պ. Կապիցա
Յուրաքանչյուր դասավանդում ենթադրում է ուսանողի կողմից յուրացված գիտելիքները կարողությունների և հմտությունների վերածելու ունակություն:1
Բակալավրիատում գիտելիքը պետք է կիրառական նշանակություն ունենա:
Գիտելիքը կարողության վերածել՝ նշանակում է գիտելիքի օգնությամբ իմաստավորել եղած տեղեկույթը, հստակ պատկերացնել գործողության կատարման հերթականությունը, կարգավորել և վերահսկել կատարվելիք գործողությունը: Պարզ կարողությունը բավականաչափ կրկնելուց կամ մարզելուց հետո կարող է վերածվել հմտության: Հմտությունն ավտոմատացված կարողությունն է, երբ գործողությունը կատարվում է առանց
քայլ առ քայլ պլանավորման: Օրինակ՝ ավտոմեքենա վարել սովորողը նախ ծանոթանում
է ղեկի, գազի, արգելակի, ավտոմատ կառավարման վահանակի և այլ սարքերի կիրառման սկզբունքներին, հետո գործի է դնում այդ սարքերը: Մեքենայի ղեկին նստած ամեն ոք
հմուտ վարորդ չի դառնում: Կարելի է շատ բան իմանալ, բայց շատ քիչ բան կարողանալ
անել: Գիտելիքից հմտություն անցնող ընթացքը նման է հողի մեջ գցած սերմի հասունանալուն և բույս դառնալուն:2
Ի՞նչ հմտությունների պետք է տիրապետի ապագա դերասանն ինստիտուտն ավարտելուց հետո: Ինչպե՞ս պատրաստել որակյալ մասնագետ: Ուսուցանման և ուսումնառության փոխկապակցված գործընթացում ո՞ր մեխանիզմներն է պետք ակտիվացնել ապագայում մրցունակ սերունդ ունենալու համար: Սրանք խնդիրներ են, որոնք կանգնում են
յուրաքանչյուր ԴՊՐՈՑԻ առաջ, և այս խնդիրները լուծելով է որևէ ուսումնական հաստատություն ԴՊՐՈՑ լինելու իրավունք ստանում:
Վաղուց արդեն հնացել է ռեժիսորների երբեմնի արտահայտած այն կարծիքը, թե
դերասանը պետք չէ խելացի լինի, նա պետք է լինի ճկուն և կարողանա կատարել ռեժիսորի՝ նրա առջև դրած խնդիրները:
Գիտելիք չունեցող դերասանը նման կլինի փողոցային երթևեկության կանոններ
չիմացող վարորդի: Ռեժիսորի խնդիրները գեղարվեստական մակարդակով կատարելու
համար նույնպես խելք և գրագիտություն է պետք: Դերասանը խամաճիկ չէ. լավ դերասանն իր ողջ կյանքում ոչ միայն զարգացնում է իր հմտություններն ու վարպետությունը,
այլև ընդլայնում է գիտելիքները տարբեր ոլորտներում:
Սրանում համակարծիք են բոլոր առաջադեմ մանկավարժները: Սակայն գիտելիքը
կարողության և հմտության վերածելու ճանապարհին հանդիպում ենք կրկնվող խոչընդոտների, որոնց վերացման մասին մտածելու ճանապարհը հանգեցնում է դասավանդման տարբեր տեխնոլոգիաների:
Հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր, երբ տեսական քննությանը գերազանց պատասխանող ուսանողի հիշողությունից իսպառ ջնջվում է թեմային վերաբերող գիտելիքը:
Արձանագրված են բավական թվով փաստեր, երբ գործնական մասնագիտական
առարկաներից քննությունը գերազանց հանձնող ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքում
1
2

Այդ պահանջն արտահայտվում է յուրաքանչյուր առարկայի նկարագրի վերջնարդյունքներում:
Р. Барсук, Как научиться учиться? http://riderose.net/index.php?com=content&task=page&id=293&lang=ru
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չի պահպանում դասընթացի ժամանակ ստացած գիտելիքն ու կարողությունը: Այսինքն՝
գիտելիքն ու կարողությունն այս դեպքում հմտություն չեն դառնում, այլ ընդհակառակը,
մոռացվում են: Նման խնդիրների առաջ կանգնել են մեծ թվով կրթական հաստատություններ և՛ Հայաստանում, և՛ արտասահմանում:
Հասկանալու համար պատճառները՝ պարզենք, թե գլխուղեղի ո՞ր մեխանիզմներն
են իրականացնում մտապահելու և վերարտադրելու գործընթացները:
Մարդու գլխուղեղում կա 10 – 20 միլիարդ բջիջ, որոնք կոչվում են նեյրոններ: Ամեն
նեյրոնից ձգվում են 2 տեսակի ելուստներ՝ դենդրիտներ և ակսոններ: Ակսոններն ու դենդրիտները մի նեյրոնից մյուսը տեղեկույթ կրող նյարդային իմպուլսներ են հաղորդում:
Նրանք տարածվում են նեյրոնի բջիջից դեպի ակսոնի ծայրի հատվածը, որն իր հերթին
կարող է ճյուղավորվել՝ կազմելով բազմաթիվ վերջույթներ, որոնք կապի մեջ են մտնում
մյուս նեյրոնների հետ, միացման մասը կոչվում է սինապս:
Նեյրոնները և սինապսները կազմում են նեյրոնային շղթա, որը մյուս նեյրոնային
շղթաների հետ միանալով՝ կազմում է նեյրոնային ցանց. կազմվում են սուպեր և հիպեր
ցանցեր:3
Ասում են, միջին մարդու գլխում օրական 60 հազարից 100 հազար ձևակերպված
միտք է անցնում: Նույնիսկ եթե այդ տեղեկույթը մեզ չափազանցած թվա, բավական շատ է:
Բացի դրանից՝ մենք հուզվում ենք, երևակայում ենք, սովորում ենք և այլն… Գլխուղեղը ոչ
միայն տեղեկույթը մշակում ու տարածում է, այլև այն դեպքում, երբ զգում է, որ էներգիայի
գերածախս է տալիս, անցնում է էներգախնայողության ռեժիմի և փակում տեղեկույթի
անցուղին:
Ինչպե՞ս մշակել օրեցօր ավելացող տեղեկույթը: Ինչպե՞ս անել, որ կարդացած,
սերտած գիտելիքը արմատավորվի գլխուղեղի սինապսներում:
Մենք՝ դասախոսներս, իրար հետ զրուցելիս նկատել ենք, որ նոր սերնդի ուսանողների մեծ մասն ավելի ցրված է, հաճախ ավելի շուտ է հոգնում, քան մի քանի սերունդ
առաջ բուհ եկած ուսանողները: Ո՞րն է պատճառը: Կարող ենք մեղքը գցել համացանցի
շնորհիվ տեղեկույթի առատության, էլեկտրոնային սարքերի տեսողության և լսողության
վրա բացասական ազդեցության և այլ օբյեկտիվ պատճառների վրա:
Ամենակարևորն այն է, սակայն, որ բուհ եկած ուսանողների զգալի մասը դպրոցում
չի սովորել ՍՈՎՈՐԵԼ:
Ամերիկացի մանկավարժ և բանասեր Պիտեր Լոուրենսը դիպուկ նկատել է. «Այսօրվա դպրոցական ատեստատը հավաստում է լոկ այն, որ տվյալ անձը այդքան տարի
դպրոցական կրթություն ստանալու համբերություն է ունեցել»:4 Սարկաստիկ է Մարկ
Տվենի սրամիտ ասույթը. «Ես երբեք թույլ չեմ տվել, որ իմ դպրոցական պարապմունքները
խանգարեին իմ կրթությանը»:5 Ավանդական դպրոցական կրթությունից դժգոհել է նաև
Ալբեր Կամյուն: Նա ասել է. «Դպրոցը պատրաստում է մեզ այն կյանքի համար, որը գոյություն չունի»:6

3

Нейрон, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
Дендрит, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
Аксон, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
4
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%9F%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
5
https://www.adme.ru/citaty/zhizn-kak-shutka-672505/
6
http://citaty.info/search/site/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0?f[0]=im_taxonomy_vocabulary_
3%3A2111
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Եվ պատճառը ոչ միայն հարափոփոխ կյանքի մեջ է, որն անընդհատ նոր պահանջներ է դնում մարդկության առջև և՛ գիտության, և՛, մասնավորապես, թատերարվեստի
ոլորտում: Պատճառը կարելի է գտնել նաև մարդու ֆիզիոլոգիական կառուցվածքի մեջ:
Ավանդական կրթությունն ուսուցանում է ուրիշի մտքերը, կարծիքները, գիտելիքները:
Աշակերտները, դրանք մի քանի անգամ կրկնելով, փորձում են մտապահել: Թվում է, թե
բազմաթիվ կրկնությունները պետք է ամրացնեն նեյրոնային ցանցի սինապսները: Հին
հռոմեական ասացվածքը՝ կրկնությունը գիտության մայրն է,- անշուշտ ունի իր հիմքերը,
սակայն վերապահումով՝ կրկնությունը պետք է իմաստավորված և նպատակաուղղված
լինի:
Անգիր արածը միշտ չէ, որ կարճաժամկետ հիշողությունից անցում է կատարում
դեպի երկարաժամկետ հիշողություն և ամրանում այնտեղ:7 Դա է պատճառը, որ քննությունից հետո ուսանողի հիշողության մեջ չի ամրակայվում գիտելիքը: Ըստ գիտնականների՝ մտապահել և հիշել տարբեր գործողություններ են:
Վերջապես, ի՞նչն է նպաստում սերտած գիտելիքի վերհիշելուն և այդ գիտելիքը
կարողություն դարձնելուն:
Մտապահելու և հիշելու գործոններից են տեղեկույթի ծավալը՝ Միլլերի կանոնը
/7+-2/8; մթնոլորտը, որում ստացվել է տեղեկույթը, ուսումնառողի տվյալ պահի հոգեվիճակը,
կենտրոնացումը, նոր ստացած տեղեկույթի և նախկինում գիտեցածի միջև զուգորդային
կապերն ու դրանց քանակը, տեղեկույթի կիրառման քանակը: Նշենք նյութը մտապահելու
և հիշելու մի շատ կարևոր գործոն ևս՝ տեղեկույթը պահելու դրդապատճառը /մոտիվացիան/: Անդրադառնանք սրանցից մի քանիսին:
Վերջին ժամանակներս մասնագիտական գրականության մեջ հաճախ կարելի է
հանդիպել ուսանողամետ ուսուցում եզրին: Ի՞նչ է սա ենթադրում: Նախկին կրթական համակարգում ուսանողն ընկալվում էր որպես օբյեկտ, որին տրվում էր որոշակի գիտելիք:
Ուսանողամետ ուսուցումը ենթադրում է ուսանողի՝ որպես անհատի, ակտիվ ներգրավվածություն ուսուցման-ուսումնառության գործընթացում: Թատերական մանկավարժության մեջ ուսանողամետ ուսուցումը միակ հնարավորն է: Մասնագիտական դասընթացների ժամանակ դասախոսը կենտրոնացած է յուրաքանչյուր ուսանողի ստացած գիտելիքի և կարողության հետադարձ կապի վրա՝ քայլ առ քայլ մշակելով ուսանողի կարողությունները: Ամեն դեպքում հաշվի է առնվում և ուղղորդվում ուսանողի հոգեվիճակը, նրա
ինքնազգացողությունը, դասապրոցեսի մեջ ներգրավվածության աստիճանն ու կենտրոնացումը: Սրանք գիտելիքի մտապահման կարևոր գործոններ են: Խմբային դասերի ժամանակ էլ ուսանողը պետք է զգա, որ դասավանդողի ուշադրության կենտրոնում է: Լավ
դասախոսը կարողանում է դասի ընթացքում ստեղծել համապատասխան մթնոլորտ կարգապահության պահպանման, միևնույն ժամանակ, ազատ ստեղծագործական գործունեության համար: Սրանք խնդիրներ են, որոնք յուրաքանչյուր ուսուցանող ինքն է լուծում
ամեն դասի ժամանակ, և որոնց համար պատրաստի դեղատոմսեր լինել չեն կարող: Ինչպես ասել է հունգար մաթեմատիկոս Դյորդ Պոյան, որքան լավ ուսուցիչ կա, այնքան լավ

7

Կան անհատներ, ովքեր բացառիկ կարողություններ ունեն և մեկ անգամ կարդացածը, լսածը կամ
սերտածը հիշում են ամբողջ կյանքի ընթացքում: Սրանք բացառություններ են: Ուսումնական հաստատությունն աշխատում է աշակերտի, ուսանողի ավելի լայն շրջանակի հետ:
8
Ամերիկացի գիտնական-հոգեբան Ջորջ Միլլերը 1956թ.-ին հայտնաբերել է, որ կարճ հիշողության
մեջ միջին հաշվով /7+-2/ ծավալի տեղեկույթ կարող է մտապահվել: Երբ տեղեկույթն ավելի շատ բաղադրիչներից է կազմված, գլխուղեղն այդ բաղադրիչները բաժանում է ենթաբաղադրիչների, որոնցից
յուրաքանչյուրը բաղկացած է ոչ ավելի քան ինը մասնիկից: Այդ կանոնը ստացել է նրա անունը:
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մեթոդ:9 Միակ ուղեցույցը սովորողի հանդեպ հարգանքն ու սերն են, նվիրվածությունը և
պատասխանատվությունը մասնագիտության նկատմամբ:
Գիտելիքը հմտություն, այն էլ բարձր մակարդակի հմտություն դարձնելու խնդիրը
մտահոգել է տարբեր ուղղվածության գիտնականների: Վերջին ժամանակներում հանրաճանաչ է դարձել Սթենֆորդի համալսարանի դասախոս, հետազոտող Քերոլ Դուեկի՝
մտածողությունների երկու տիպի՝ ֆիքսված և աճի, տեսությունը:10 Ֆիքսված մտածողություն ունեցող մարդիկ վախենում են սխալվելուց, պարտվելուց, ծիծաղելի լինելուց, իսկ
աճի մտածողություն ունեցող մարդիկ չեն վախենում քննադատությունից: Պարզ է, որ
վերջիններս ավելի են տրամադրված նորն ընկալելուն և հավատում են համառ աշխատանքով հաջողության հասնելուն:
Դասախոս-մանկավարժը պետք է զարգացնի ուսանողների աճի մտածողությունը,
դասերի ժամանակ ստեղծի համապատասխան մթնոլորտ և իրավիճակ մտածողության
այդ տեսակի մշակման համար:
Հոգեբաններ Կ. Ա. Էրիքսոնը, Ռ. Թ. Կրամբպեն և Ք. Տ. Ռոմեռն իրենց հրատարակած «Գիտակցված պրակտիկայի դերը բարձր կարգի կատարող դառնալու գործում»11 հետազոտական հոդվածում նշում են, որ սպորտի, արվեստի և գիտության ոլորտում երկարատև ուսումնասիրության արդյունքում եկել են այն եզրակացության, որ առնվազն տասը
տարի հետևողական և գիտակցված պրակտիկան կարող է հաջողության գրավական դառնալ, ինչը հաստատում է անցյալ դարի բրիտանացի գիտնական Սըր Ֆրենսիս Գալլոնի
այն միտքը, որ մոտիվացիան և հաստատակամությունն է բարձր մակարդակի հասնելու
ճանապարհը:
Մալկոլմ Գլադուելը իր «Հանճարներ և աուտսայդերներ» գրքում հետազոտում է
այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում մարդը կարող է ամենամեծ հաջողությունների հասնել: Գրքում քննված են աշխարհի հանճարեղ երաժիշտների, սպորտսմենների, քաղաքական գործիչների, բիզնեսմենների բազմաթիվ կենսագրություններ: Ըստ նրա՝
հաջողության հասնելը կախված է մի քանի պայմաններից՝ 10 000 ժամ գիտակցված պրակտիկայից, ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվելուց, որը կնպաստի լավ ուսուցիչ ունենալուն և համապատասխան պայմաններ ապահովելուն, ինչպես նաև ընտանիքի ու շրջապատի հոգածությունից:12
Ուսումնական հաստատության գործն է ուսանողներին լավ պայմաններ և լավ
ուսուցիչներ ապահովելը, ինչպես նաև մասնագիտության մեջ բավական երկար ժամանակ մարզվելը:
Վերադառնանք գիտելիք ստանալու դրդապատճառին:
Այն դեպքերում, երբ ուսանողի հիմնական շահագրգռվածությունը քննություն հանձնելն ու բարձր գնահատականն է, մեծ է հավանականությունը, որ քննությունից հետո սերտածը բավական արագ կմոռացվի:13
9

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. Учебное пособие. М.: Народное образование,
1998. с. 249
10
Кэрол Дуэк, Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей. Манн Иванов и
Фербер, Москва, 2013. http://iknigi.net/avtor-kerol-duek/75617-gibkoe-soznanie-novyy-vzglyad-na-psihologiyurazvitiya-vzroslyh-i-detey-kerol-duek.html
11
Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance K. Anders Ericsson, Ralf Th. Krampe, and
Clemens Tesch-Romer http://projects.ict.usc.edu/itw/gel/EricssonDeliberatePracticePR93.PDF
12
Гладуэлл М., Гении и аутсайдеры, “Манн, Иванов и Фербер”. Москва, 2016г,
https://mybook.ru/author/malkolm-gladuell/genii-i-autsajdery-pochemu-odnim-vse-a-drugim-nich/reader/
13
Ստեղծված իրավիճակում, երբ ուսանողն անվճար համակարգում սովորելու համար պետք է բարձր
ՄՈԳ ունենա, գնահատականը ոչ թե գիտելիքի իրատեսական չափանիշ է դառնում, այլ տնտեսական
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Ուսանողը բուհ է ընդունվում իր նախընտրած մասնագիտությանը տիրապետելու
ցանկությամբ: Այդ է պատճառը, որ նրանց հիմնական ուշադրությունը մասնագիտական
առարկաների վրա է կենտրոնացած: Դերասանական արվեստին տիրապետել ցանկացողների համար առաջնայինը դերասանի վարպետություն առարկան է: Մյուս դասընթացների դասախոսների խնդիրն է ուսանողին ներկայացնել մասնագիտական կրթության
վերջնարդյունքին հասնելու համար առանձին դասընթացների կարևորությունը: Որևէ առար-

կայական ծրագիր և նկարագիր կազմելիս անհրաժեշտ է ելնել մասնագիտական ուղղվածությունից: Այս տեսանկյունից կարևոր է, որ մասնագիտական կրթական ծրագրերում տեղ
գտած բոլոր դասընթացները, թե՛ տեսական, թե՛ գործնական, միտված լինեն մասնագիտության զարգացմանը: Որևէ տեսական նյութ մատուցելիս դասախոսը պետք է համոզիչ
ներկայացնի այդ նյութի և ուսանողի ընտրած մասնագիտական գործունեության միջև
կապը և տվյալ նյութի անհրաժեշտությունը նրա գործնական աշխատանքում:
Ուսումնառելու շահագրգռվածությունը բարձրանում է, երբ ուսանողը վստահ է, որ
կկարողանա հաղթահարել իր առջև դրված խնդիրները: Առարկայի խրթին ձևակերպված,
ոչ իրատեսական վերջնարդյունքը կամ մեծ ծավալով գրականության հանձնարարումը
կարող են ներքին խոչընդոտ առաջացնել:

Գիտելիքի և հմտության ուսուցման գրագետ պլանավորումը, տեսանելի և հաղթահարելի արդյունքների հերթագայությունը ուսումնառության մոտիվացիայի ևս մեկ գործոն է: Սրան նպաստում է ինտերակտիվ դասավանդման մեթոդը, որի ժամանակ դասախոսը ոչ միայն իր դասաժամի ընթացքում ներկայացնում է նյութը, այլև հետադարձ կապի
միջոցով տեղեկություն է ստանում ուսանողի կողմից տրված նյութի ընկալման մակարդակի վերաբերյալ:
Թատրոնի ֆակուլտետի մասնագիտական կրթաբլոկի դասընթացներն իրենց բնույթով ինտերակտիվ են. ուսանողին հանձնարարվում է յուրաքանչյուր նոր տեղեկույթ, տեսական գիտելիք ներդնել գործնական աշխատանքի մեջ: Այս առումով միջանկյալ ստուգումների կարիք չի զգացվում: Անհատական, նաև խմբային դասերի ընթացքում դասախոսն աշխատում է յուրաքանչյուր ուսանողի հետ անհատապես. լավ է ճանաչում նրա
կարողություններն ու գիտելիքները: Կարևորվում է դասախոսի կողմից ստեղծագործական մթնոլորտ ստեղծելու կարողությունը, ուսանողին ոգևորելու, խրախուսելու, նրա
առաջընթացն ապահովելու հմտությունը:14 Դասախոսն ուսանողի առջև դնում է աստիճանաբար բարդացող խնդիրներ, որոնց ամենօրյա կատարումն ապահովում է դրական
արդյունք և աշխատելու մոտիվացիա:

խնդիրներ լուծելու միջոց: ԱՄՆ-ի HB studio-յի դասախոս Քերոլ Ռոզենֆելդը թատերական մանկավարժների միջավայրում բանավոր զրույցում նշեց, որ վճարովի ուսուցման խնդիրն ԱՄՆ-ում էլ գիտելիք ստանալու մոտիվացիայի վրա բացասաբար է անդրադառնում: Եվրոպական երկրներից մի
քանիսում, մասնավորապես Լեհաստանում, անվճար ուսուցումը նպաստում է գիտելիքի ձեռքբերման մոտիվացիայի բարձրացմանը:
14
Առաջին կիսամյակի ութերորդ շաբաթում բեմական խոսք առարկայից ուսանողին գնահատական
նշանակելը որոշ դեպքերում ոչ թե նրա կարողություններն իրատեսորեն գնահատելու, այլ նրա մեջ
բարդույթ ստեղծելու պատճառ է դառնում: Գիտելիքի գնահատում նշանակում է՝ ուսանողի ստացած
գիտելիքի չափի և որակի մասին տեղեկություն ունենալ և նպաստել ուսանողի առաջընթացին:
Ուսանողը, որը բուհ ընդունվելիս բեմական խոսքի /բուն իմաստով/ մասին ոչ մի գաղափար չունի,և
գիտելիքը ութերորդ շաբաթում չի հասցրել նրա համար անգամ կարողություն դառնալ, գնահատվում
է պարզունակ հաջողությունների համար, որոնք մեծ հաշվով ոչ մի բան չեն տալիս ո՛չ ուսանողին, ո՛չ
ուսումնառության գործընթացին:
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Տեսական դասընթացների համար միջանկյալ ստուգումներն ավելի են կարևորվում: Հետադարձ կապի տեսակ են նաև սեմինար ստուգումները, որոնց հանրագումարը,
կամ միջին թվաբանականը կարելի է ընդգրկել՝ ընդհանուր գնահատականի մեջ որոշակի
կշիռ տալով: Ճիշտ կլինի, որ յուրաքանչյուր դասընթացի համար մշակվեն ստուգման և
հետադարձ կապի ուրույն միջոցներ՝ տվյալ դասընթացի առանձնահատկությունից ելնելով: Այնպես որ ուսանողը կարողանա իրատեսորեն գնահատել իր ստացած գիտելիքները
և իմանա դրանց զարգացման ուղիները:

Դասախոսն առարկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու և ուսանողին
մոտիվացնելու ճանապարհով կարող է բարձրացնել ուսումնառության մակարդակը:
Ապացուցված է՝ որքան ավելի շատ անգամ է մարդը վերհիշում տեղեկույթը, այնքան ավելի երկար է այն մնում նրա հիշողության մեջ: Հիշելուն նպաստում է նաև զուգորդային կապերի բազմազանությունը, ինչն ընդլայնում է նեյրոնային ցանցը: Ավելի լավ է
հիշվում այն տեղեկույթը, որի ընկալման համար ավելի շատ զուգորդային կապեր են ակտիվացված:
Զուգորդային կապերի բազմազանության, տեղեկույթի ընդլայնված ընկալման և
գործնականում կիրառելու համար խթանիչ կարող են լինել միջառարկայական կապերը:
Տարիներ առաջ միջառարկայական կապի մի փորձ կատարվել է բեմական խոսքի
և հայոց լեզվի դասերի ընթացքում:
Հաճախ ականջալուր ենք լինում, որ բեմական խոսք առարկայի պարապմունքների
ժամանակ ձեռք բերած կարողությունները դերակատարելիս կամ ելույթ ունենալիս ուսանողները դժվարանում են ի գործ դնել: Ռեժիսորների և դերասանների մայրենի լեզվին
վատ տիրապետելու պատճառով է, որ ներկայացման ժամանակ սպրդում է ոչ գրագետ
խոսքը, ինչը ստվեր է գցում ոչ միայն տվյալ դերակատարման, այլև ողջ ներկայացման գեղարվեստական արժանիքների վրա: Ուսանողը միայն բեմական խոսքի ու հայոց լեզվի
ժամերին է ուշադրություն դարձնում իր խոսքի մաքրությանը, իսկ դասից դուրս համարյա
էլ ոչ մի տեղ առիթ չի ունենում լսելու և գործածելու հայերեն մաքուր և գրագետ խոսքը:
Հայոց լեզվի բնագավառում ապագա դերասանների ստացած գիտելիքները բեմական խոսքի և հայոց լեզվի համար սահմանված դասաժամերի ընթացքում չեն հասցնում
հմտություն դառնալ և գործնականում չեն կիրառվում: Կիրառվելու դեպքում էլ հնչում են
արհեստական, դիտվում որպես չարդարացված ճիգեր, իսկ սա, ինչպես գիտենք, «ոչ բեմական» երանգ է հաղորդում խոսքին:
Այս ամենին դեմ գնալու խնդրով Հայոց լեզվի դասախոս Ս. Հարությունյանի հետ
եկանք համաձայնության, և նա, փոքր ինչ շեղվելով նախապես գրված իր ծրագրից, ավելի
մեծ ուշադրություն դարձրեց ուղղախոսությանը: Բեմական խոսքի դասերին ուսանողները
սերտում էին չափածո վարժանք, որում խաղի մեթոդով կրկնում էին տարածված սխալների ճիշտ ձևերը, իսկ հայոց լեզվի դասերին դասախոսն այդ շաբաթ անդրադառնում էր
բեմական խոսքի դասերին սերտածի տեսական հիմքերին:
Արդյունքը եղավ այն, որ տարիներ առաջ բուհն ավարտած շրջանավարտներն
այսօր էլ ոչ միայն հիշում են տարածված սխալների ճիշտ ձևերը, այլև անհրաժեշտության
դեպքում կրկնում չափածո վարժանքի համապատասխան տողերը:
Միջառարկայական փոխկապակցվածության մեկ այլ օրինակ կարող է հանդիսանալ Գրականության տեսություն առարկայի դասախոսի՝ Կարինե Մուսայելյանի բեմական խոսքի երկրորդ կուրսի՝ գրականության հետ առնչվող խնդիրներին զուգընթաց կատարվող աշխատանքը: Ուսանողները Բեմական խոսքի դասերին տարբեր ժանրերի ստեղծագործություններ կատարելու առաջադրանք էին ստացել: Կ. Մուսայելյանն իր ծրագիրը
հարմարեցրել էր ժանրերի հետ ուսանողների տարվող աշխատանքն ուղղորդելուն:
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Տարբեր դասընթացների դասախոսների փոխհամագործակցությունը կարող է
արտահայտված լինել նաև առարկայական ծրագրերում, ինչպես նաև, որպես կատարյալ
ընթացք կրթական ծրագրերում, գուցեև դասացուցակում: Այս խնդիրը մշակելու և ներդնելու
լավ հեռանկարներ ունի:
Բոլոնիայի գործընթացի արտասահմանյան փորձագետների հետ միջառարկայական կապերի շուրջ զրույցից հանգել ենք եզրակացության, թե հնարավոր են նաև Օտար
լեզվի կամ Արտասահմանյան գրականության դասախոսների և մասնագիտական դասընթացների՝ դերասանի վարպետության և բեմական խոսքի դասախոսների թեմատիկ փոխհամաձայնեցված ծրագրերի մշակումը:
Անշուշտ, սա դասախոսներից բավական լրացուցիչ ժամանակ կպահանջի.
ա/ հետազոտություններ կատարելու, բ/ ներդնելու, գ/արդյունքի վերլուծության համար: Բուհը պետք է, որ շահագրգռված լինի նոր մանկավարժական տեխնոլոգիաների
ստեղծման և զարգացման մեջ:
Ինչպես ասել է Ա. Էյնշտեյնը. «Մաքուր տեղեկույթը գիտելիք չէ. իրական գիտելիքը
փորձն է»:15
Արվեստանոցային սկզբունքով մասնագիտական առարկաների դասավանդման
գործընթացում կարևորվում են նախ և առաջ մասնագիտական առարկաների փոխներգործումը և փոխկապակցված ուսուցումը:
Բոլոր դասընթացների խնդիրն է զարգացնել երևակայությունը, ստեղծել մի քանի
զգայարանների միջև՝ տեսողական, լսողական, կինեստետիկ, զուգորդային կապեր, որոնք
վճռորոշ դեր են խաղում հմտությունների ձևավորման մեջ:
Փորձը ցույց է տվել, որ Բեմական խոսք առարկայի դասավանդման գործում լավագույն արդյունքի կարելի է հասնել՝ ակտիվորեն համագործակցելով դերասանի վարպետության, մեներգի և բեմական շարժման դասախոսների հետ:
Արմեն Մազմանյանի արվեստանոցում աշխատելիս Գարեգին Գրիգորյանի, Ռոմելա
Գրիգորյանի և Լուիզա Վարդյանի հետ ախտորոշում էինք ուսանողի խնդիրները, որոշում
աշխատանքի ուղղվածությունը, մշակում համատեղ ծրագրեր: Յուրաքանչյուր կիսամյակ
խորհրդակցում ամեն ուսանողի առաջընթացի և կատարվելիք աշխատանքի շուրջ:
Միջառարկայական կապեր հաստատելու փորձ է կատարվել Ս. Մաթևոսյանի ղեկավարած կուրսում. դերասանի վարպետության դասախոսի պահանջով մեներգի դասախոս Լիլիանա Քարամյանը, բեմական շարժման երիտասարդ դասախոս Հարություն Անդոյանը և պարի դասախոս Ռիմա Պիպոյանը, զուգահեռաբար աշխատելով, միացրել էին
իրենց ջանքերը՝ միացյալ քննություն ցուցադրելու համար:
Հաճախ նման մեթոդին դեմ են կանգնում որոշ մասնագետներ՝ նշելով, որ բեմական
խոսքի, մեներգի և բեմական շարժման դասախոսներն ունեն մշակված ծրագրեր և պետք է
հետևեն ամբիոնի կողմից հաստատված ծրագրերի կատարմանը: Այս մտքի հետ դժվար է
չհամաձայնել: Ծրագրերը մշակվել են բավական հետևողականորեն և մասնագիտական
տեսանկյունից արհեստավարժ, ենթադրում են ուսանողի հմտությունների և կարողությունների աստիճանական զարգացում:
Եթե դասախոսները խստորեն հետևեն ամբիոնում կամ սեկցիայում հաստատված
ծրագրին, մի կողմից հեշտ կլինի խուսափել սխալներից, մյուս կողմից ավելի հարմար
կլինի փոխատեղման ցավով տառապող ուսանողներին գնահատելու քաղաքականություն
մշակել, ինչն ադմինիստրատիվ գործընթացի ապահովման տեսանկյունից բավական
շահավետ է: Պետք է ընդունել սակայն, որ յուրաքանչյուր նոր առաջարկը և փորձը կարող
15
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են մանկավարժական նոր տեխնոլոգիայի հիմք դնել: Ամբիոնների խնդիրն է նոր մեթոդական մոտեցումների մշակումը, ուստի պետք է խրախուսվեն մեթոդական նոր տեխնոլոգիաների՝ ամբիոնի հետ համաձայնեցված փորձարկումները:
Այս դեպքում ամբիոնների խնդիրն է.
ա/ ամբիոնի նիստում քննարկել տվյալ առաջարկը:
բ/ պարտադրել, որ ծրագրային նորամուծությունն արտահայտված լինի առարկայական նկարագրերում.
գ/ հետևել նոր մեթոդի կիրառման գործընթացին դասալսումների, քննությունների
ժամանակ և տալ եզրակացություն:
Եվ քանի որ կուրսերի ղեկավարների ծրագրերի փոփոխություններն ազդում են
Դերասանական արվեստ դասընթացի մյուս մոդուլների դասախոսների աշխատանքի վրա,
անհրաժեշտ է որևէ քայլ ձեռնարկելուց առաջ խորհրդակցել նաև այդ մասնագետների հետ:
Մեր բուհում աշխատում են թատերական մանկավարժության ոլորտի առաջատար
մասնագետներ, որոնք ունակ են ստեղծելու նոր գիտամանկավարժական տեխնոլոգիաներ: Նման տեխնոլոգիաների ստեղծումը և ներդրումը կարող են հիմք հանդիսանալ թատերական ուրույն Դպրոցի ստեղծմանը: Իսկ սա իր հերթին կբարձրացնի բուհի վարկանիշը և՛ Հայաստանում, և արտերկրում:

АННА ЭКЕКЯН
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ В СФЕРЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена извечной, но ставшей особенно актуальной в наше время проблеме
эффективности образовательного процесса в театральном ВУЗе.
Какие задачи ставит перед собой театральное образование? Как добиться того, чтобы
студенты, так и не "научившиеся учиться" в общеобразовательной школе, могли трансформировать полученную информацию в навык? Какие механизмы должны быть задействованы в
обучении для того, чтобы в полной мере раскрыть природные возможности студентов? Какие
препятствия встречаются на пути воспитания будущих специалистов? Насколько может быть
эффективно создание межпредметных связей и каковы механизмы такого обучения? Это
основной круг вопросов рассматривающихся в данной статье.

ANNA HEKEKYAN
DEVELOPMENT OF SKILLS IN THE THEATRICAL EDUCATION
SUMMARY
The article "Development of Skills in the Theatrical Education" is devoted to the especially
urgent problem of the effectiveness of the educational process in the theater university.
How to ensure that students could transform the received information into a skill? What
mechanisms should be involved in teaching in order to fully reveal the natural abilities of students?
What obstacles are encountered during the education of future specialists? How effective is the
creation of intersubject communications and what are the mechanisms for such training? This is the
main range of issues considered in this article.
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Հայտնի փիլիսոփա և հաղորդակցության միջոցների տեսաբան Մարշալ Մաքլյուհանի կարծիքով կապի միջոցներն ընդհանուր առմամբ ազդում են մշակույթի վրա: Ըստ
նրա՝ «Եթե հույն ալքիմիկոս Արքիմեդը մի հենակետ էր ուզում աշխարհը շրջելու համար,
ապա ես հասարակություններում փոփոխություն իրականացնելու համար կապի միջոցներն եմ ուզում...» [1]: Այս առումով կարելի է փաստել թերևս, որ Ջեյմս Ջոյսն առաջինն էր,
ով բոլոր սոցիալական փոփոխությունները որակեց որպես նոր տեխնոլոգիաների ներդրման
և մեր զգայական կյանքում ներթափանցման հետևանք: Այս փոփոխություններն արմատապես ձևավորում են աշխարհի կերպարը, որ մենք ստեղծում ենք և փայփայում, հետևաբար, յուրաքանչյուր տեխնիկական նորարարություն առաջացնում է մտահոգություն և
նույնիսկ նյարդայնություն, ինչն արդյունքում հանգեցնում է բախումների, հին աշխարհակարգը վերականգնելու ապարդյուն փորձերի:
Այսօր, երբ կրթական բարեփոխումների հիմնական պահանջներից մեկը դարձել է
աշակերտակենտրոն կամ ուսանողակենտրոն ուսուցումը, անցում է կատարվել գիտելիքակենտրոն համակարգից ուսուցման եռակենտրոն համակարգի (գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, արժեքային համակարգ և դիրքորոշում) և խնդիր է դրվել «սովորեցնել սովորել», առաջնային պլան են մղվում այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված մեթոդներն ու մեթոդական հնարները։ Լսարանն այժմ դիտվում է որպես սովորողների հաստատուն համակազմով ինքնակառավարվող փոխգործուն աշխատանքային խումբ, որը
դասախոսի ղեկավարությամբ իրականացնում է ուսուցման ակտիվ գործընթաց։ Լսարանում ուսանողի գործունեության հիմնական ձևն այս դեպքում դառնում է փոքր խմբերով
աշխատանքը և դրան համապատասխան նոր մեթոդները։ Փաստորեն, այսպես կոչված` նոր
մեթոդները նոր խնդիրների լուծմանը ծառայող‚ մանկավարժական զինանոցում արդեն եղած
մեթոդներն են, որոնք ստանում են նոր իմաստ, երանգ ու շեշտադրում։ Այս համատեքստում առավել արդիական է համարվում և առաջին պլան մղվում դասավանդվող առարկայի մեթոդաբանությունը, քանզի խոսքային, զննական‐ցուցադրական (նկարազարդումներ, ցուցադրումներ և այլն)‚ գործնական (վարժություններ, առաջադրանքների կատարում
և այլն)‚ տրամաբանական (ինդուկտիվ, դեդուկտիվ, անալոգիայի և այլն) և ճանաչողական‐
ստեղծագործական մեթոդներն (վերարտադրողական, բացատրական‐ցուցադրական, պրոբլեմային շարադրանք, էվրիստիկ զրույց, հետազոտական և այլն) են այն հիմնական զինանոցը, որի շնորհիվ իրականացվում է անձի կրթությունն ու դաստիարակությունը: Նման
գործընթացում անհերքելի է վիզուալ մշակութային արվեստի հզոր ուժը, դերը, իսկ այս
բնագավառում աշխատող մասանագետն էլ, բնական է, որ դասապրոցեսում միաժամանակ չի կարող օգտագործել մեթոդների այս հարուստ զինանոցը։ Նա պետք է յուրաքանչյուր որոշակի դասընթացի համար կատարի ուսուցման մեթոդի ընտրություն, որի համար
անպայմանորեն պիտի հիմք հանդիսանան դիդակտիկական այն խնդիրները, որոնք լուծվում են դասավանդման գործընթացի որոշակի փուլում։
Արդի վիզուալ մշակութային էթիկայի դասավանդումը, բացի գլխավոր նպատակից
ու խնդիրներից, ենթադրում է մեթոդների համապատասխան ընտրություն, որը, այնուամենայնիվ, կախված է նաև դասավանդվող թեմայի արդիականությունից, տիպից ու կառուցվածքից, ուսումնական նյութի բովանդակությունից, սովորողների պատրաստվածության

²ð¸Æ ìÆ¼àô²È ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ ¾ÂÆÎ²ÚÆ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
ºì ¸ð² ¸²ê²ì²Ü¸Ø²Ü ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ

79

մակարդակից, շահագրգռվածությունից ու հետաքրքրությունից, ուսումնադիտողական
պարագաների առկայությունից, ժամաքանակից և այլ գործոններից։
Հարկ ենք համարում շեշտադրել այն փաստը, որ սովորողների գեղագիտական
կուլտուրայի ձևավորումն այս առումով ընդգրկում է նրանց զգացմունքների, գիտակցության, վարքի ու գործունեության գեղագիտական զարգացման որոշակի աստիճան՝ արվեստում, կյանքում, բնության մեջ, կենցաղում, աշխատանքում, վարքում և գործունեության մեջ եղած գեղեցիկի ու տգեղի, վեհի ու ստորի, կոմիկականի և ողբերգականի նկատմամբ, ինչպես նաև սեփական զգացմունքները կառավարելու ընդունակության զարգացում, որին նպաստում են արվեստում և շրջապատող իրականության մեջ գեղագիտական
էության իմանալն ու հասկանալը, գեղարվեստական գրագիտությունը, արվեստի ստեղծագործությունների ու հանրային երևույթների գեղագիտական ըմբռնման հետ կապված
ճիշտ պատկերացումները, դատողություններն ու համոզմունքները, արվեստի երկերը
ճիշտ գնահատելու ընդունակությունը, անցյալի մշակութային ժառանգության տիրապետումը, ժամանակակից արվեստի նկատմամբ վերաբերմունքը և արվեստի զարգացման
մեջ առաջադիմական միտումների նկատմամբ դյուրազգացությունը, ստեղծագործական
ընդունակությունների զարգացման աստիճանը, աշխարհի գեղագիտական յուրացման
նկատմամբ հետաքրքրությունն ու ձգտումը, կյանքն «ըստ գեղեցիկի օրենքների» կառուցելու և մարդկանց հետ հարաբերություններում, աշխատանքում ու հասարակական գործունեության մեջ գեղեցկության իդեալները հաստատելու պահանջմունքն ու կարողությունը: Արդի վիզուալ մշակութային էթիկայի դասավանդման մեթոդների ճիշտ ընտրությունն է թույլ տալիս ձևավորել ապագա մասնագետի գեղագիտական զգացմունքները,
ճաշակները, գնահատումները, ապրումները, գաղափարները, իդեալները, այսինքն՝ մարդու
գեղագիտական գիտակցությունը որպես աշխարհի գեղագիտական յուրացման միջոց: Այն
հանդիսանում է օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ արտացոլումը և դրա հետ միասին իրական աշխարհի էական կողմի` նրա գեղեցկության ճանաչողության գործիքը: Եվ քանի որ
այս դրույթները աշխարհայացքային մեծ նշանակություն ունեն, մանկավարժի կողմից
դրանք պետք է օգտագործվեն դաստիարակության նպատակներն ու խնդիրները որոշարկելիս, բացահայտեն գեղագիտական գիտակցության կառուցվածքն ու գործառույթները:
Հենվելով այդ գիտելիքների վրա` վիզուալ մշակութային էթիկայի դասավանդումը պետք է
իրականացվի գեղագիտական զգացմունքների, ճաշակների, իդեալների ձևավորման
գործընթացին համահունչ՝ անձի գեղագիտական արժութային կողմնորոշումներով: Այս
առումով, հարկ ենք համարում անդրադառնալ վիզուալ մշակութային էթիկայի զարգացման էվոլյուցիային և փոքրիկ պատմական ակնարկով վերլուծել այս մշակույթի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները: Մինչև գրերի գյուտը մարդն ապրում էր
ակուստիկ տարածության մեջ, և նրա մշակույթը բանավոր էր: Նա հաղորդակցման այլ
միջոցների չէր տիրապետում, որովհետև դեռևս ձևավորված չէին նրա անհատականության և մասնագիտացման ինքնարտահայտման այնպիսի միջոցները, որոնց առկայությամբ
ինֆորմացիայի փոխանցումը կլիներ հուսալի: Մարդը միշտ էլ պահանջ է զգացել արտահայտելու իր տեսածն ու ապրածը թե՛ խոսքով և թե՛ պատկերայնությամբ: Հայտնի է, որ
ժայռապատկերագրումը նյութական և հոգևոր մի շարք ոլորտներում նախնյաց զգացմունքների, պատկերացումների և գիտելիքների դրսևորման ձև է: Իր ժամանակին, պայմանավորված առօրյա կյանքի պահանջմունքներով, ժայռապատկերումը տեղեկությունների ու զգացողությունների արտահայտման, գրանցման, կուտակման ու փոխանցման
տարածված, ընդունված ձև էր, այսինքն՝ մարդկային հաղորդակցության և փորձի փոխանակման միջոց՝ միմյանց ու մերձավոր սերունդների միջև: Այն աշխարհընկալման համակարգի արտահայտման, ծիսապաշտամունքային և ուսուցողական ոլորտների մի մասն ու
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տեսակն էր: Նորբերտ Բոլցի կարծիքով բանավոր խոսքի մշակույթից գրին անցնելը տեղի
է ունեցել այն պարզ պատճառով, որ քաղաքակրթությանն անհրաժեշտ էր առաջին մարդու
հիշողությանը գերազանցող ինֆորմացիայի պահպանման տեխնոլոգիա, քանի որ ժամանակի մեջ բանավոր խոսքը բավական հաստատուն և կայուն չէր [2]: Միևնույն ժամանակ,
բանավոր մշակույթի զարգացումն, ինքնին, հանգեցրեց վիզուալ ձևերի գրային համակարգի
համընդհանուր զարգացմանը՝ սկզբում նշանների, այնուհետև՝ գրի և գրքի, քանի որ ակուստիկ տարածությունը չուներ կենտրոն և սահմաններ: Հաղորդակցության և փորձի փոխանակման նոր միջոցը դարձավ գիրը: Մարդկային լեզուն, հետևաբար և հաղորդակցումը
սկսեց օբյեկտիվորեն գոյություն ունենալ արտաքին խոսքում՝ հնչյունային և գրային ձևերով։ Հնչյունային լեզուն դրսևորվեց խոսողական գործունեությամբ, կենդանի խոսքով։
Գրային լեզուն գրի առնվեց գրային նշաններով։ Այս տեսանկյունից գրային կարելի է
համարել գրի նախնական համակարգերից մինչև հնչյունական գիր գործածող լեզուները,
ինչպես պատկերագրերի համակարգով, գաղափարագրերով, վանկագրերով ու հնչյունագրերով գրի առնված լեզուները: Պետք է շեշտադրել սակայն, որ պատկերագրական գաղափարագրական համակարգերը լեզվական իրազեկում չեն պարունակում, դրանք բովանդակային և անվանողական համակարգեր են։ Իսկ գրի առնված նյութը լեզվական
իրազեկում է պարունակում, նրա նշանային միավորները պարունակում են նաև բովանդակային իրազեկում և ձևավորում են հաղորդակցման գործընթացը։ Գրավոր հաղորդում
պարունակող միջոցներն էլ իրազեկում են ինֆորմացիա տարբեր ազգերի մշակույթի
մասին: Այս առումով, իհարկե, անփոխարինելի է տպագրության դերը, որը տվեց լայն
հնարավորություններ ոչ միայն հաղորդակցման, այլև ինքնարտահայտման, գրավոր հաղորդում պարունակող կապի միջոցների և մշակույթի զարգացման: Տպագրությունը կյանքի
կոչեց մի նոր բացառիկ երևույթ, որը չկար ոչ անտիկ դարաշրջանում, ոչ միջնադարում:
Մարդիկ սկսեցին կիրառել ինքնարտահայտման նոր միջոցներ և ձևեր, ինչը տարանջատում էր նրանց մյուսներից: Սա դարձավ «Պոետների և խոսքի աբսոլյուտիզմի ժամանակաշրջանը», որն ինքնին փիլիսոփայական գիտության և արվեստների ծաղկման դարաշրջանն էր: Գրքերի աշխարհում թագավորում էին պոետներն ու մտածողները: Պոետական երևակայության և ռացիոնալ հիմնավորումների ուժը հիմք հանդիսացավ զգացմունքայնության արտահայտման համար, ինչը 19-րդ դարի մեդիատեխնիկաների՝ լուսանկարչության, գրամոֆոնի և կինոյի միջոցներով հուզականի եղելությունը վեր հանեց գրքի
բացարձականությունից և տարավ ավելի կտրուկ՝ լեզվի բացարձականության /աբսոլյուտիզմի/ եզրահանգման:
Հաղորդակցության նոր միջոցները՝ հեռուստատեսությունը, ռադիոն և հեռախոսը
մեզ կրկին մոտեցրին բանավոր կոմունիկացիաների մշակույթին, որին այսօր արդեն
միացել են նաև բջջային հեռախոսները, աուդիոգրքերը, վայբերը, սկայպը: Այս առումով
կարելի է շեշտադրել այն փաստը, որ նախկին բանավոր մշակույթի և այսօրվա ԶԼՄ-ների
պայմաններում ինֆորմացիան միայն պահպանվում է, երբ ներկայացված է իրադարձության տեսքով:
Մ.Մաքլյուհանի կողմից առաջադրված այն դիտարկումը, ըստ որի՝ «արևմտյան
մարդը գուտենբերգյան մարդն էր», նշանակում է, որ տպագրությունն է ստեղծել այսօրվա
ձևավորված աշխարհը՝ նացիոնալիզմը, ռեֆորմացիան և արդյունաբերական հեղափոխությունը [3]: Այս գործընթացում, անշուշտ, մեծ դերակատարում ունեն ԶԼՄ-ները: Եթե
գրքային՝ հաղորդում պարունակող միջոցի ձևը նա բնորոշում է որպես անհատական ձայն,
ապա արդեն իսկ ահա մամուլը՝ որպես կոլեկտիվ կարծիքի արտացոլում: Գիրքը որոշակի
տեսակետ ներկայացնող դավանանքային մասնավոր ձև է, իսկ մամուլն իր հերթին խմբային դավանանքային ձև է, որն ապահովում է «համայնքի ներգրավվածությունը»: Տպագրու-
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թյան տարածման ավելի դյուրին միջոցի՝ քսերոկրկնօրինակման /լուսապատճենահանման/
ստեղծումը հնարավորություն ստեղծեց հանրությանն իր ակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերելու այս գործընթացին այն դեպքում, երբ նախկինում հանրությունը չէր մասնակցում տպագրական գործընթացին:
Ներկայումս մենք հաղթահարել ենք առաջին արդյունաբերական հեղափոխությունը
և թևակոխել ենք երկրորդ փուլ: Առաջին արդյունաբերական հեղափոխությունը բնութագրվում էր նրանով, որ մարդը կենսական էներգիան /մարդկանց, կենդանիներին/ սովորեց
փոխարինել մեխանիկական էներգիայով /հիդրոջերմային, նավթի, էլեկտրականության և
ատոմային/: Վերջինս տարբերվում է նաև նրանով, որ մարդու միտքը փոխարինվում է
մեքենայի մտածելակերպով: Էլեկտրաֆիկացիան մեդիային հնարավորություն ընձեռեց
տվյալների փոխանցումը իրականացնել նախ հեռագրության /տելեգրաֆի / միջոցով, հետո
հեռուստատեսության, իսկ այժմ՝ համացանցի միջոցով: Եթե նախկինում մարդկությունն
ապրում էր «Գուտտենբերգի գալակտիկայում», ապա, այսօր, մենք ապրում ենք «Թյուրինգի
գալակտիկայում»:
Մեդիայի առաջին և ընդմիշտ հիմնարար նվաճումը տվյալների պահեստարանն է:
Կիբերնետիկան և ավտոմատիկան հնարավորություն են տալիս ստեղծելու շատ ավելի
ճշգրիտ և արագ գործող մեքենաներ, քան մարդու միտքը: Էրիխ Ֆրոմմն իր «Հույսի
հեղափոխությունը» գրքում կատարված վերլուծությամբ բացահայտում է այն «նոր
ուրվականին», ով ամբողջովին մեքենայացված հասարակությունն է, որն իրեն նվիրել է
բացառապես նյութական արտադրությանն ու սպառմանը՝ ուղղորդվող համակարգչի
կողմից: Այդ սոցիալական գործընթացում մարդը վերածվում է հսկայական մեքենայի մի
մասի, որը շատ լավ ապահովված է հացով և խրախճանքով, բայց պասիվ է, անկենդան և
քիչ ունակ զգալու»[4]: Հասարակության այդ նոր ձևը կանխատեսել է դեռևս Օրուելը՝ իր
«1984» վեպում:
Վերլուծելով ԶՀՄ-ների զարգացող նոր տեխնոլոգիաների մշակութաբանական
խնդիրները` կարելի է փաստել, որ մարդիկ, այնուամենայնիվ, իրենց սոցիալական կարգավիճակը միշտ էլ աշխատել են ընդգծել և հաստատել տեխնիկական նորարարությունների ձեռքբերումով՝ ցուցադրումով: Պետք է նշել, որ այսօր, մարդու՝ որևէ սերնդի պատկանելության հարցը որոշվում է այս կամ այն ինֆորմացիոն մշակույթի պատկանելությամբ: Տարբեր արժեհամակարգերը սպասարկում են տարբեր մեդիաներ: Այսօր դեմոգրաֆիական, քաղաքական և մշակութային սահմաններն իրարից բաժանում, տարանջատում են տարբեր ինֆորմացիոն համակարգեր: Մեդիասերունդը չունի տարիքային կամ
սոցիալական միատարր կառուցվածք: Ցանցային մեդիաները առաջին հերթին ստեղծում
են դասակարգային հոգևոր շերտավորում: Բայց կոմունիկացիաներն ունեն նաև առավելություններ՝ հոգևոր արժեքներ կրող անհատների միացում, համախմբում:
Համակարգիչը մեդիա գործընթացը վերածեց հաշվարկման գործընթացի՝ թվային
մեդիայի, ինչը հնարավորություն ստեղծեց բոլոր մեդիագործընթացները՝ նույն մակարդակի արտահայտմամբ, ինտեգրացնել համակարգչի հիմքի վրա: Սա է մուլտիմեդիայի
հիմնական գործառույթը:
Հետաքրքրական և արդիական է մինչ օրս Մ. Մաքլյուենի այն դիտարկումը, որ բանավոր մշակույթի մարդը հուզական առումով ավելի բարդ էր, քանզի արևմտյան մարդը
հոմոգենիզացված է՝ ասել է թե միատարր, և նրանում գործնականության և արդյունավետության հասնելու համար ճնշված են որոշակի զգացմունքներ, հույզեր: Մարդը սոցիալական գործընթացում կորցնում է իր ակտիվ, պատասխանատու դերը՝ ամբողջովին դառնալով «կառավարելի», ուսուցանվում է այնպես, որ ընդհանուր պլանում չտեղավորվող
որևէ վարքային դրսևորում, գործողություն, միտք կամ զգացմունք, իր համար առաջաց-
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նում է մեծ անհարմարություն, և որ փաստացի նա արդեն այն է, ինչ պետք է լինի [5]: Եվ
եթե այս համատեքստում նա փորձում է ինքնարտահայտվել և ունենալ սեփական «ես»-ը,
ապա վտանգվում է՝
 բռնապետություններում՝ իր ազատությունը և նույնիսկ կյանքը
 դեմոկրատական հասարակություններում՝ առաջընթացի հնարավորությունը կամ
աշխատանքը կորցնելու վախը, և ամենակարևորը՝ մեկուսացված լինելու զգացողությունը ՝
զրկված ուրիշների հետ հաղորդակցումից
 տոտալիտար երկրներում՝ վտանգվում է կյանքը:
Ներկայումս ժամանակակից մարդու կյանքն անհնար է պատկերացնել առանց
առօրյայի մաս դարձած մեդիամիջոցների, որոնցում անգնահատելի է հեռուստատեսության դերը: Հեռուստատեսությունն ամենուր է: Այն համարվում է պատուհան դեպի աշխարհը: Իսկապե՞ս այն պատուհան է դեպի աշխարհ: Իսկապե՞ս այն ցուցադրում է, թե ինչ
է կատարվում այնտեղ՝ աշխարհում: Գոնե այդպես են հասկանում իրենց դերակատարությունը և իրենց գործունեությունը լրատվական խմբագրությունները: Սակայն աjս հարցին
անհրաժեշտ է զգուշորեն մոտենալ: Լուրերը հաղորդում են ոչ թե աշխարհում կատարվող
կարևոր իրադարձությունները, այլ այն, ինչը հանրության կողմից համարվում է կարևոր:
Մասմեդիաները հետևում են ոչ թե նորություններին, այլ թե ինչպես են ուրիշները հետևում
ցուցադրվող նորություններին: Այսօր հեռուստատեսությունն ապրանք է: Այն իրեն ընկալում է որպես բրենդային ապրանքանիշ, իսկ հեռուստաընկերություններն իրենց մարքետինգային ջանքերը ներդնում են ռեյտինգային հաղորդումների վրա [6]:
Հեռուստաընկերությունները վաղուց արդեն կորցրել են իրենց թե գեղարվեստական և թե տեղեկատվական արժանահավատ աղբյուր լինելու դերը՝ եթերը հեղեղելով կարծրատիպային՝ ոչինչ չներկայացնող սերիալներով և հաղորդումներով: Անիմաստ շոուները,
որոնցով այժմ հեղեղված է ամբողջ եթերը՝ իրենց իսկ ստեղծած «աստղերի» մասնակցությամբ, արծարծում են ամենատարբեր կենցաղային թեմաների գռեհիկ քննարկումներ: Լսարան հավաքելու մոլուցքը շոկտեյմենտային արտադրանքները դարձրել են առաջնային:
Հեռուստատեսությունը, ի տարբերություն ուրիշ մեդիաների, ավելի հստակ է ցուցադրում այն, ինչը ցանկանում են մարդիկ, քանի որ մարդիկ, լինելով պակաս դիտարկող,
սիրում են հետևել, թե ինչպես են հետևում ուրիշները: Բավարարելով այդ ցանկությունը՝
մեդիաները ծառայում են հասարակության սոցիալականացմանը: Նրանք յուրաքանչյուր
փնտրողի, ով վստահ չէ սեփական ճաշակի վրա, առաջարկում են ինքնագնահատման
չափանիշներ և ճաշակի համաշխարհային կաղապարներ: Հեռուստատեսային հաղորդումները հիմնականում արտաքին աշխարհի խնդիրներից և վտանգներից շեղող բնույթ
են կրում: Աշխարհն այսօր հեղեղված է ստանդարտ պատմություններով: Մասմեդիաները
փոխարինում են առասպելներին՝ որպես աշխարհի հորիզոնի որակ: [7] Աշխարհն այն է,
ինչ մարդիկ իմանում են մեդիաներից: Նրանք կատարում են այն, ինչը սոցիոլոգներն անվանում են անվստահության աբսորբցիա՝ այսպիսով արտադրելով միայն փաստեր, փաստեր: Կարելի է ասել, որ մասմեդիան ժամանակակից հասարակությունների իրականության
արտադրություն է, և հաճախ մասմեդիայով ցուցադրվելն էլ հենց դառնում է այն իրադարձությունը, որ հաղորդում են մասմեդիաները: Այսինքն իրադարձության բացակայությունը
կարող է դառնալ իրադարձություն, որովհետև դա ցուցադրում են մասմեդիաները:
Այն շրջանից սկսած, երբ հեռուստատեսությունը չի խոսում իր «մշակութային առաքելության» մասին, այլ պայքարում է գնորդի համար, պարզ է դառնում, որ մեդիայի գնորդն
ինքն էլ է դարձել ինչ-որ հաղորդման արտադրանք: Ինչպես 21-րդ դարի ամբողջ տնտեսությունում, այնպես էլ այստեղ գործում է «գնորդն ապրանք է» մոտեցումը: Եվ լավ լրատվական ալիքի ապրանքը հենց այն հեռուստադիտողն է, ով իրեն լավ ինֆորմացված է զգում:
Դա շատ կարևոր է տնտեսական տեսանկյունից, որովհետև, եթե հեռուստադիտողը
սպառող չէ, այլ հեռուստաարտադրանք, ուրեմն նա «վաճառվում» է գովազդատուին: Դրա
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համար էլ հեռուստահաղորդումների գլխավոր նպատակը դառնում է դիտողի կողմից
հեռուստաալիքը չփոխելու խնդիրը: Սակայն, պետք է փաստել, որ այսօրվա հեռուստատեսության հնարավորությունները փոխվում են, լսարանն արդեն կարող է շրջանցել գովազդը՝ ուշ միացնելով հեռուստահաղորդումը: Հեռուստացույցն ունի նաև համակարգչային գործառույթներ:
Վերլուծելով վերոնշյալը՝ կարելի է ենթադրել, որ մասմեդիաներն իրենց իշխանությունն իրականացնում են սպառողի կարծիքի ուղիղ մանիպուլիացիաների միջոցով: Բայց
թեմայի ավելի ուշադիր դիտարկման դեպքում այլ պատկեր է դիտվում. մասմեդիան հաստատում է ոչ թե կարծիքներ, այլ թեմաներ: Յուրաքանչյուր հեռուստատեսային լուր ուղեկցվում է հուզական մեկնաբանությամբ, հետևաբար որևէ կարծիք այլևս անհրաժեշտ չէ:
Բնականաբար հեռուստատեսության կողմնակալ վերաբերմունքը վաղուց արդեն
առաջացրել է հեռուստալսարանի հակակրանքը, և մարդիկ իրենց հետաքրքրող նյութերը,
նորությունները փնտրում են համացանցում, որոնք արժանահավատության առումով երբեմն ավելի չեզոք են և օբյեկտիվ, և ամենակարևորը, ըստ յուրաքանչյուրի ճաշակի կա մեծ
ընտրության հնարավորություն:
Երրորդ հազարամյակում գերարագ տեմպերով զարգանում են գիտատեխնիկական
նվաճումները՝ իրենց հետ բերելով նաև վիզուալ տեխնիկայի նորանոր միջոցներ՝ հոծ զանգվածներին արդեն հասանելի թվային տեսախցիկներ, համակարգիչներ, սմարթֆոններ,
այփադներ, այֆոններ և այլն, որոնք իրենց մրցակցությամբ դուրս են մղել «բացառիկների»՝
արհեստավարժների մենաշնորհը:
Այժմ յուրաքանչյուր ոք իր եսի մասին պատմող նյութերով, հասանելի է լայն զանգվածներին: «Սեփական կյանքի ֆիլմ»՝ այսպես կարելի է անվանել համացանցում հայտնված
վիզուալ նյութը, ուր օգտատերը և ռեժիսոր է, և օպերատոր, և դերակատար, և սցենարիստ:
Այս ժանրը կարելի է բնութագրել. «Իսկ ես ինչով եմ պակաս աստղերից» հոգեբանությամբ
և առանձնանում է իր օպերատիվությամբ, այն վայրկենական ուղիղ կապով ցուցադրելու
հնարավորությամբ:
Հաճախ նման նյութերը Ֆեյսբուքում, Յութուբում, Օդնոկլասնիկիում, Թվիթերում
ավելի մեծ լսարան են հավաքում, քան լուրջ համբավ ունեցող հեռուստաընկերությունները: Նույնիսկ շատ քաղաքական և պետական գործիչներ, կոտրելով կարծրատիպերը, սեփական կարծիքներն ու դիրքորոշումները հանրությանն են ներկայացնում իրենց համացանցային կայքերի, այլ ոչ թե պետական ապարատի համար ընդունված ձևերով և միջոցներով: Ինսթագրամներում սելֆիներ տեղադրելով՝ նրանք այս կերպ ավելի են «մոտենում» հանրությանը:
Վիզուալ արվեստում գործում է «աստղ, որովհետև աստղ է» կարծրատիպը, երբ
«մարդը հանրաճանաչ է, որովհետև հանրաճանաչ է»: Բերենք Քիմ Քարդաշյանի օրինակը,
ում կարելի է որակել որպես «շարժական հեռուստակայան»՝ բազմամիլիոն լսարանով, և
ով իր մարմնի բարեմասնությունները դարձրել է մարդկանց ուշադրության և «լայք»-երի
ալեհավաք: Չափանիշների անկումը բերում է անչափանիշ կարծրատիպերի: Այս առումով, կարծում եմ չարաչար սխալվել է Էնդի Ուորհոլը՝ 60-ականներին ասելով. «Ապագայում յուրաքանչյուր մարդ 15 րոպե փառքի հնարավորություն կունենա»: Նա ուղղակի չէր
պատկերացնում գիտատեխնիկական նվաճումների նման զարգացումը: Այժմ յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ իր «օնլայն» փառքը: Դեռ փոփ-արտի հեղափոխության ժամանակներից հայտնի է, որ զգացմունքներն իրական խորություն են ձեռք բերում ոչ թե
կյանքում, այլ մեդիայում:
Այսօր, երբ խոսում ենք արդի վիզուալ մշակույթի մասին, անհրաժեշտ է փաստել,
որ քաղաքային միջավայրում այն իր կոշտ, ագրեսիվ ձևաչափերով վերածվել է Թուման-
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յանի Գիքորի «էստի համեցեք»-ի՝ ժամանակակից սպառողական հասարակությանը բնորոշ կենսափիլիսոփայության, որում Գիքոր են դառնում ժամանակակից հասարակության
արտադրած աստղերը՝ «աստղ, որովհետև աստղ է» սկզբունքով, իսկ «էստի համեցեքը»
օտարերկրյա խորհրդավոր և մոգական անվանումներով գովազդային վահանակները՝ բիլբորդ, բաներ, բրենդմաուեր, լայթբոքս, պիլլար, սկրոլլեր, յունիպոլ, պրիզմատրոն, որոնք
այնպիսի գերիշխող դիրք են գրավել, որ խեղաթյուրել են քաղաքային միջավայրը՝ փակելով մարդկանց տեսադաշտը:
Հայտնի է, որ քաղաքային միջավայրն է ստեղծել քաղաքացու տեսակը, ձևավորել
նրա արժեհամակարգը, կենցաղը և փիլիսոփայությունը, ապրելակերպը, դրա համար էլ
փարիզեցին տարբերվում է մարսելաբնակից, նյու-յորքցին՝ պեկինցուց, մոսկվացին՝ պետերբուրգցուց այնքանով, ինչքանով այդ քաղաքներն են տարբերվում իրարից: Այս առումով,
կարծում ենք՝ սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ հայ հանճարների աստղաբույլում
առանձնահատուկ և բացառիկ տեղ է զբաղեցնում մեծն Ալեքսանդր Թամանյանը, ով նախագծելով Երևանը՝ ստեղծեց հայի հավաքական կերպարն ուղենշող միջավայր, ուր համախմբեց հայի ազգային հոգեկերտվածքը, որն էլ ուղենիշ դարձավ հետագա սերունդների
համար: Մի պահ պատկերացնենք, որ Երևանը կառուցված լիներ անցած դարի քսանականների ժամանակաշրջանի նորարարական ճարտարապետական ոգով՝ ասենք մեկ այլ
հայ կարկառուն ճարտարապետի՝ Կարո Հալաբյանի կողմից, կոնստրուկտիվիզմին բնորոշ քաղաքաշինությամբ այլ կլիներ հայի մշակութային և ազգային կերպարը, այլ կլինեին
հայ պոեզիան, երաժշտությունը, գեղանկարչությունն ու դեկորատիվ կիրառական արվեստը:
Թամանյանը կամերտոնն է հայության: Թամանյանը վերականգնեց հայկական պետականության և հայ ժողովրդի խառնվածքի հաջորդական կապը: Այդ նույն ժամանակաշրջանում աշխարհի մյուս ծայրում՝ ԱՄՆ-ում, հայտնի փիառ-մասնագետ Էդվարդ Բերնայզը
միջազգային կորպորացիաների պատվերով ստեղծում էր ժամանակակից մարդու փիլիսոփայությունը, նախ՝ որպես սպառողական հասարակարգի, երբ ապրանքը անհրաժեշտություն էր, այնուհետև որպես հաճույքի և վայելքի հասարակության՝ «Ես ուրիշներից
ոչնչով պակաս չեմ» սկզբունքով: Եվ եթե նախկինում փիլիսոփաները, գրողները և արվեստի
գործիչներն էին ձևավորում միջավայր, ուր կրթվում և դաստիարակվում էին ոչ միայն
հասարակությունները, այլ նաև աշխարհի հզորները՝ քաղաքական գործիչները, հիշենք
Մակեդոնացուն և Արիստոտելին, ապա այսօր աշխարհի տեսլականն իրենց ձեռքն են
վերցրել փիարի մասնագետները՝ «փիարչիկները»: Այսօր մեր իրականությունն «իմիջի»
իրականություն է, որն արհեստականորեն ստեղծված կերպար է և, հաճախ կապ չունի
իրականության հետ: Մարդկության տեսլականը փիարի միջոցով իրականացվող իմիջի
ձևավորումն է բոլոր հարթություններում՝ հասարակությունների, պետությունների, քաղաքականության, արվեստի և մշակութաբանական:
Ամփոփելով նորից ցանկանում եմ անդրադառնալ Մարշալ Մաքլյուհանին՝ շեշտադրելով, որ «Եթե նախկինում միակ գերաստղի մենաշնորհը պատկանում էր աստծուն,
ապա այսօր աշխարհը հեղեղված է միջազգային և տեղական նշանակության աստղերով»:
Ավելացնենք, որ բոլոր մանիպուլյացիոն գործընթացներն իրականացվում են ԶԼՄ-ների
կողմից արտադրված հենց այդ «հմայիչ աստղերի» կողմից, որոնց հիմնական գործառույթը գովազդելն է [8]:
Ներկայումս գիտական ճշմարտության որոնման արդյունքում մարդը ձեռք է բերել
այնպիսի գիտելիքներ, որ նա կարող է դրանք օգտագործել բնության հանդեպ իր գերիշխանությունը ցուցադրելով: Մարդու ստեղծած մեքենան դարձել է այնքան հզոր, որ ստեղծել է իր սեփական ծրագիրը, որն էլ այժմ որոշում է հենց իր՝ մարդու մտածողությունը:

«Կատարվող իրադարձություններից արդեն համարյա ոչինչ չի վերածվում պատմության, համարյա ամեն ինչ վերածվում է ինֆորմացիայի»:
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Եվ քանի որ վիզուալ արվեստի միջոցները հնարավորություն են ընձեռում ձևավորելու համապատասխան գեղագիտական ճաշակ, նրբորեն, տարբերակված ու օբյեկտիվորեն գնահատելու շրջապատող աշխարհի առարկաների գեղագիտական արժեքները, վերլուծելու արվեստի երկերը, վճռելու գեղագիտական խնդիրներ, աուդիովիզուալ միջոցների
կիրառմամբ իրականացնելու զրույցներ և դասախոսություններ, անցկացնելու հանդիպումներ, մենք կարևորում ենք բազմապիսի այս գործունեության մեջ մանկավարժների
կողմից ղեկավարվող դասավանդման այն մեթոդներն ու միջոցները, որոնք ստեղծում են
հնարավորություն՝ կրթական գործընթացի արդյունավետ իրականացման և մշակութային
բարձր արժեքների ձևավորման համար:
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АРУТЮН АЗАРЯН
МЕТОДОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ВИЗУАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЭТИКИ
РЕЗЮМЕ
В статье представлены особенности развития современной визуально-культурной этики,
методы его преподавания. Раскрыта сущность аудиовизуальной культуры как универсального
концепта философско-культурологического знания, который представляет собой единый
структурный комплекс, обеспечивающий его понимание в аудиовизуальном пространстве
современной медиакультуры. Исследование массмедий в контексте идеологии постмодерна
эвристически продуктивно, так как оно представляет собой экстенсивное поле возможностей
различных духовных проявлений, сосуществующих в этом феномене.

AZARYAN HARUTYUN
THE FEATURES OF MODERN VISUAL CULTURE OF ETHICS AND ITS
TEACHING METHODOLOGY
SUMMARY
In the article the features of the development of modern visual culture of ethics and its
teaching methodology are presented. The essence of audiovisual culture as a universal concept of the
philosophical and cultural knowledge has been disclosed, which is considered as a unified structural
complexproviding its understanding in the audiovisual area of modern media culture. The study of
mass media in the context of postmodern ideology is heuristically productive, since it is an extensive
field of possibilities of different spiritual manifestations that coexist in this phenomenon.
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¸²ê²ì²Ü¸Ø²Ü ØºÂà¸ÆÎ²

ՆԱՐԻՆԵ ԲԵՐՈՅԱՆ
«¼¶ºêîÆ ºì ¸ºÎàð²îÆì ²ðìºêîÆ ä²îØàôÂÚàôÜ» ²è²ðÎ²ÚÆ
¸²ê²ì²Ü¸Ø²Ü ØºÂà¸ÆÎ²
«Զգեստի և դեկորատիվ արվեստի պատմություն» առարկան ներկայացնում է համաշխարհային նորաձևության ձևավորման և զարգացման փուլերը՝ հնագույն ժամանակներից մինչև 20-րդ դարի վերջ , այդ թվում՝ ռուս և հայ զգեստարվեստի ձևավորման և զարգացման ուղիները: Առարկան ընդգրկում է ազգային ավանդական տարազի ձևավորման
առանձնահատկությունները, ազգային դեկորատիվ արվեստի տարրերի յուրահատկությունները, համաշխարհային թատերարվեստի բեմական զգեստը՝ որպես կերպարի յուրօրինակ նշան: Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին ազգային ավանդական
տարազի և համաշխարհային նորաձևության ստեղծման և ձևավորման հիմնական կանոններին և հանգամանքներին, դիտարկել զգեստը՝ որպես պատմական նմուշ և նյութական
մշակույթի բաղադրիչ: Դասախոսական ժամերի ընթացքում անդրադարձ է կատարվում
տարազի և դեկորատիվ արվեստի պատմությանը տվյալ դարաշրջանի և ազգի հոգևոր,
նյութական մշակույթի համատեքստում: Ուսումնասիրվում են զգեստի պատմության
ձևավորման պայմանները, պատմական փուլերը, գեղարվեստական ոճերը, բացատրվում
է գույնի և զարդանախշի սիմվոլիկ նշանակությունը, բացահայտվում են պատմականառօրյա հագուստի և բեմական զգեստի առանձնահատկությունները: Առարկայի ուսումնասիրությունը նպաստում է երիտասարդ արվեստագետների գեղագիտական ճաշակի
ձևավորմանը: §Զգեստի պատմություն¦ առարկան ներառում է §Բեմական զգեստի¦
ուսումնասիրությունը, որի ընթացքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում բեմական
զգեստի առանձնահատկություններին և դեկորատիվ տարրերի կիրառման առօրյա և
բեմական հագուստներում, այդ թվում՝ որպես բեմական կերպարի բնութագրման արտաքին և ներքին դրսևորման եղանակ: Դասընթացի ընթացքում փորձ է կատարվում ուսումնասիրելու բեմական զգեստը գլխավոր տեսանկյուններից մեկի՝ ավելի որոշակի՝ խաղարկային և իմաստային դիրքերից:
Ուսանողներն ուսումնասիրում են բեմական զգեստի ծիսական, պատմական, հասարակական, հոգեբանական, անձը բնորոշող առանձնահատկությունները, ինչը կնպաստի
ապագայում բեմական զգեստի ճշգրիտ կիրառմանը:
§Զգեստի պատմություն¦ առարկայի ուսումնասիրությունը ենթադրում է թատրոնի, կերպարվեստի, գրականության, գեղագիտության և փիլիսոփայության պատմություն առարկաների համատեղ ուսումնառությունը, ինչը կնպաստի ուսանողի որակյալ և
արհեստավարժ ստեղծագործական ապագայի պատրաստմանը: Դասընթացն անցկացվում է՝ հաշվի առնելով բուհ-ի ֆակուլտետների առանձնահատկությունները, ուսանողների հետաքրքրությունը և նախասիրությունները:
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում §Զգեստի և դեկորատիվ
արվեստի պատմություն¦ առարկան դասավանդվում է Կինոյի, հեռուստատեսության և
անիմացիայի (գեղանկարչական բաժին) ֆակուլտետում և Արվեստի պատմություն, տեսություն և կառավարում (թատերագիտություն բաժին)՝ որպես ուսումնական պարտադիր
առարկա և Թատերական արվեստ և ռեժիսուրա ֆակուլտետում՝ որպես ընտրովի բլոկի
առարկա: Վերոնշված ֆակուլտետների մասնագիտացումն ունի իր պահանջները և
առանձնահատուկ մոտեցումները, սակայն այս առարկայի հարցադրումները թվարկած
մասնագիտացումների համար ընդհանուր են ՝ ներկայացնել հագուստի, տարազի և զգեստի
անցումն իրականությունից ու առօրեականությունից դեպի բեմականություն և թատերայ-
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նություն: Առաջնայինը՝ անհրաժեշտ է ճշտել ու տարբերակել հագուստ և զգեստ հասկացությունները, դիտել հագուստն առօրյա գործածության տեսակետից, իսկ զգեստը ՝ անձի
հասարակական ներկայության և հոգեբանական դրսևորումների բարձունքից: Ուսումնասիրելով և հասկանալով զգեստ երևույթի ֆենոմենը, մենք հանգում ենք շատ կարևոր մի
կետի՝ մոդա հասկացությանը, քանի որ մոդան կրում է իր մեջ առօրյա կյանքի թատերային
որոշ տարրեր: Ուսանողին դասախոսական ժամերի ընթացքում տեսանելի ներկայացվում
է վիզուալ տեխնիկայի միջոցով պատմական և ազգային զգեստի առանձնահատկությունները: Դիտարկվում և քննարկվում են զգեստի պայմանականության (բեմական զգեստը
թատերարվեստի բոլոր պատմական ժամանակաշրջաններում հանդիսանում է տվյալ ժամանակաշրջանի առօրյա նորաձև հագուստի պայմանական ակնարկ), կերպարայնության
(19-րդ դարավերջին 20-րդ դարի սկզբին զգեստը,որպես կերպարի խորհրդանիշ, թատրոնում զբաղեցնում է իր յուրահատուկ տեղը: Զգեստը դառնում է իդենտիկ կերպարի
բնավորությունը՝ արտահայտելով ոչ միայն հերոսի դիրքը հասարակության մեջ, այլև
գործող անձի հոգեվիճակը և բնավորությունը:
Դրամատիկական թատրոնի ռեժիսորների համար անհրաժեշտ է զգեստը դիտարկել իրենց մասնագիտական տեսանյունից: Ներկայացման ռեժիսորական լուծումը կենդանություն է հաղորդում ոչ միայն դերասանական արվեստի, այլև նկարչի ստեղծագործական վիզուալ ձևավորման շնորհիվ: Ռեժիսորի մուտքը թատրոն (19-րդ դարի 90-ականներին) փոխում է անցյալի կանոնները և նոր լուծումներ բերում ներկայացման գեղարվեստական լիակատար կերպարի որոնման հարցում: Դրան նպաստեց առաջին հերթին ժամանակի գրականությունը, որտեղ հեղինակների կողմից նկարագրված էին շրջապատող
միջավայրը, հասարակության բոլոր շերտերը, հերոսների հոգեբանական նկարագրերը:
Հեղինակները նկարագրում էին նաև զգեստը, որի յուրաքանչյուր դետալ օգնում էր ինքնուրույն և ինքնատիպ կերպարների ստեղցմանը և նրանց ներաշխարհի բացահայտմանը:
Ուստի, զգեստի պատմությունը ռեժիսորների և դերասանների դասընթացների դեպքում
պետք է ուսումնասիրվի գրական հերոսների վերլուծության, պատմական միջավայրի
ուսումնասիրության, բարքերի, կենցաղի համատեքստում: Դերասանների դեպքում հատուկ ուշադրություն է դարձվում բեմական զգեստի գեղարվեստական և հոգեբանական
կողմերին: Զգեստը բեմական արվեստում ընկալվում է իր արտաքին նշանակությամբ՝
որպես դերասանական կերպավորման արտացոլում, որպես պատմականության, միջավայրի և տիպականության ակնարկ: Հանդիսանալով գործող անձի արտաքին, հասարակական և հոգեբանական բնութագրում, զգեստը դառնում է յուրատեսակ խորհրդանիշ հանդիսատեսի՝ և կերպարանափոխության դրդիչ՝ դերասանի համար:
Դերասանը՝ որպես կերպար ստեղծող անձ, պիտի բացահայտի կերպարի ներաշխարհը և՝ իր դերասանական վարպետությամբ և՝ արտաքին արտահայտչամիջոցներով:
Մենք առանձնացնում ենք հետևյալ հարցերը՝ բեմական զգեստի ազդեցությունը դերասանի հոգեբանական վիճակի վրա, բեմական կերպարի ստեղծումը զգեստի և խաղարկային ժեստի միջոցներով բացահայտել հերոսի ասելիքը: Դերասանը, ստանձնելով դերը,
մտածում է կերպավորման մասին՝ արտահայտելով հերոսի կերպարը արտաքին դետալների օգտագործմամբ: Զգեստի դերն առօրյա կյանքում և բեմի պայմանականորեն առաջադրված հանգամանքներում նման է և տարբեր: Նման է այնքանով, որքանով զգեստը
հաղորդակցման ձև է: Անհատի համար զգեստը նաև ներքին խոսք է, որի միջոցով նա
որոշում է իր տեղն ու վերաբերմունքը միջավայրի հանդեպ, հարմարվում, անտարբեր
մնում կամ հակադրվում: Զգեստը բեմում ունի նույն տրամաբանությունը, բայց ոչ նույն
դերը: Զգեստը բեմում խորհրդանիշ է՝ դերասանի զարդասենյակում դա կերպարի ակնարկն է, իսկ նրա հագին՝ ներքին կերպավորման դրդիչ: Զգեստավորված և իրեն հայելում
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տեսնող դերասանը ներքուստ ձուլվում է կերպարին և արդյունքում վաստակում հանդիսատեսի վերաբերմունքը: Զգեստը՝ որպես խորհրդանիշ, բազմաշերտ երևույթ է և ներառում է իր մեջ սկզբնական միտք: Զգեստը նկարչական էսքիզում, խանութի ցուցափեղկում
կամ դերասանի զարդասենյակում ունի իր անտեսանելի հասցեատիրոջը: Այդ զգեստները
դեռ ոչ ոք չի կրել, սակայն նրանք արդեն ձևավորում են ընդհանուր, ծանոթ զուգորդում
կամ կերպարի հեռանկարը, այն հնարավորությունը, որը կկրի իր վրա նոր զգեստը: Դերասանի մեջ անծանոթ բեմական զգեստն առաջացնում է որոշակի անհատական մտահղացումներ, տրամադրություն և ապագա ու ցանկալի կերպարի տեսլականը: Դերասանը,
ստանձնելով այս կամ այն դերը, մտածում է կերպարանափոխման մասին՝ արտահայտելով հերոսի բնավորությունը զգեստի արտաքին դետալների կիրառմամբ: Մարդն առօրյայում, ելնելով այն հանգամանքից թե ին՞չ է ինքնին իրենից ներկայացնում կամ ո՞վ կուզենար լինել, սկսում է նշմարել իր համար որոշակի §դերային իրավիճակ¦ (թատրոնում՝ ենթադրվող հանգամանքներ) և արտաբերում է այն կերպարը, որը նախատեսված է իր
կողմից հիմա՝ այսօր: §Դերային իրավիճակների¦ փոփոխություններն արտահայտվում են
արտաքին տեսքով և ձևով հաստատուն են դարձնում անհատի ինքնազգացողութունը,
քանզի զգեստի ճիշտ ընտրությունը թույլ է տալիս բացահայտել անհատի թաքնված մտքերը և
երանելի ցանկությունները: Յուրաքանչյուր ընտրված դերին համապատասխանում է այն ,
թե ինչպես է ընկալում շրջապատը մարդուն, ինչ է իրենից ներկայացնում մարդը և ինչ
նշանակություն ունի այդ մարդը հասարակության համար: Դերասանին այդ գործում օգնության է գալիս նկարիչը, որն առավելագույն ճշգրիտ ընտրում է բեմական զգեստը: Մարդը
հագուստի ընտրության մեջ ունի անսահմանափակ հնարավորություններ և սեփական
ընտրությամբ դուրս է բերում հանրության դատին իր բնավորության գծերը ու հոգեբանական ենթատեքստը: Դերասանը, որպեսզի հասնի ցանկալի տպավորությանը, պետք
է ընկալի մի քանի կարևոր դրույթներ՝ ո՞վ է ինքը, ո՞ւր և ինչո՞ւ է գնում, ինչպես են այնտեղ
հագնվում, ինչ տպավորություն է ուզում ստեղծել և ինչ զգեստ է անհրաժեշտ կրել այդ
պարագայում: Հեղինակի կողմից նկարագրված հերոսի հստակ արտաքին դետալները
մատնանշում են կերպարի բնավորությունը, վարքը և կենսագրությունը և այսպիսի տվյալների թերթիկը բավականին օգնում է դերասանին և նկարչին առավել դիպուկ կերպար
ստեղծելու գործում: Դերասան-ստեղծագործողի և նկարիչ-ստեղծագործողի կողմից գտնված
արտաքին հայտանիշները թելադրում են կերպավորվող հերոսի գոյության իմաստը և
ներքին ես-ի գիտակցումը : Դասախոսության ընթացքում բերվում և բացատրվում են բազմաթիվ վիզուալ օրինակներ թատերական ներկայացումներից և կինոֆիլմերից (Գ.Կոզինցև
§Համլետ¦ (Ի.Սմոկտունովսկի), Ֆ.Ձեֆֆիրելլի՝ §Համլետ¦ (Մ.Գիբսոն), Ջ.Կյուրոկ ՝ §Իմ
չքնաղ լեդի¦ - Դուլիթթլ (Սթենլի Հելլոուեյ) և այլն:
Այսպիսով, դերասանն ուսումնասիրում և բացահայտում է զգեստը ոչ միայն որպես
զուտ գեղեցիկ և հարմար հագուստ, այլև գիտակցում զգեստի իմաստը և գործառույթային
նշանակությունը՝ ինչպես է զգեստը ընկալվում բեմում խաղակցի և հանդիսասրահում
հանդիսատեսի կողմից, ու ինչ հոգեբանական և էսթետիկական դեր ունի այդ զգեստն իր
համար՝ որպես կերպարայնության և վարքագծի դրդիչ: Ֆրանսիացի կինոռեժիսոր Կլոդ
Օտան-Լարան գրում էր. «Զգեստն ասում է այն մասին, թե ի՞նչ է արել մարդը,ի՞նչ է նա
պատրաստվում անել, և հենց այդ պատճառով բեմում և կինոյում այն առաջին հերթին
պետք է հանդիսանա կերտվող կերպարի հոգեբանական ցուցիչ և արդարացնի կերպարի
վարգագիծը»1: Բեմական զգեստը պիտի ունենա շեշտադրված կապ գրական հերոսի և
դերասանի կատարողական պլաստիկայի հետ, դառնա ներքին զգացողության մի դետալ,
1
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որպեսզի բացահայտվեն և արդարացվեն հերոսի հոգեբանական և արտաքին տեսքի
հատկանիշները:
Գեղանկարչության (բեմանկարչություն) բաժնի ուսանողներին տվյալ առարկան,
որը հանդիսանում է զուտ մասնագիտական, մատուցվում է առավել խորացված: Բեմանկարչությունը՝ որպես թատերական տարրի կարևոր մի մասնիկ, ունի իր ուրույն նշանակությունն ու դերը՝ ստեղծելու պայմանական միջավայր անձի հրապարակային ներկայության
համար: Դասընթացը նախատեսում է պատմական և բեմական զգեստի ծագման հարցեր,
հիմնական փուլերի դիտարկում և զգեստի օրինաչափ զարգացման կապը տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների ոճական ուղղությունների հետ: Անդրադառնում ենք դարաշրջանների էսթետիկական իդեալներին, որոնք արտահայտված են զգեստի բաղկացուցիչ դետալներում՝ զարդանախշ, գույն, կտորի ֆակտուրա և զգեստի անսամբլում ընդհանուր առմամբ: Դասավանդման մեթոդաբանությունը հիմնված է դասախոսության դասընթացի և վիզուալ շարքի վրա: Բեմանկարիչների դեպքում §Զգեստի պատմություն¦ առարկան անհրաժեշտ է ուսումնասիրել այլ մասնագիտական առարկաների, միջառարկայական կապերի ուսումնասիրության գործընթացում, ուսանողների գիտելիքները հստակեցնելու և ամրապնդելու և հետագայում այդ գիտելիքները օգտագործելու համար: Բեմանկարիչների դեպքում միջանկյալ քննությունն առաջարկում եմ անցկացնել գործնական՝
ստեղծագործական աշխատանքների ձևով, որոնք կնպաստեն ուսանողի գիտելիքների
ամրապնդմանը և, ինչը առավել կարևոր է, ներկայացնելով պրակտիկ ստեղծագործություն՝
տվյալ շոշափելի նմուշը կնպաստի նրա գեղարվեստական մտածողության ընդլայնմանը:
Բեմական նկարիչը շունչ է տալիս գրական գործին՝ վերածելով այն անշարժ գոյությունից
գործող էակի: Բեմանկարիչը պիտի կարողանա համադրել ավանդական գեղանկարչական լուծումները՝ ճարտարապետական ու կոնստրուկտիվ լուծումների հետ ներգրավելով
զգեստը՝ որպես շարժական դեկորացիա, ինչի արդյունքում նա ավելի արտահայտիչ
կդարձնի ներկայացման գեղարվեստական կերպարը: Դերասանական պլաստիկան համարվում է բեմանկարչության անբաժանելի բաղկացուցիչը: Բեմանկարիչների արվեստը ենթադրում է մասշտաբային մտածողություն: Այն ենթադրում է բեմական տարածքում դերասանների տեղավորում՝ համապատասխան յուրաքանչյուր էպիզոդի, էսքիզների մեջ՝
մանրամասնորեն միզանսցենի նկարագրում, քանի որ նկարիչը պետք է աշխատի իր
բեմանկարչական լուծման վրա դերասանների հետ զուգահեռ՝ անընդհատ կատարելագործելով և ճշտելով բեմական տարածքը, որը պետք է գտնված լինի այնքան ճշգրիտ, բեմական գործողությունների ընթացքում անընդհատ խաղարկվի դերասանների կողմից:
Բեմադրվող պիեսների հեղինակներն անդրադառնում են հասարակության բոլոր շերտերին նկարագրելով իրենց հերոսների կենցաղը, շրջապատող իրերը, սոցիալական դիրքը,
բնավորությունները և փոխհարաբերությունները: Այս ամենը, այդ թվում նաև զգեստի
դետալային նկարագրությունը, նպաստում է ինքնուրույն և հոգեբանորեն լիարժեք կերպարների ստեղծմանը: Բեմանկարչական բաժնի ուսանողներին առաջարկվում է ընտրել
ցանկացած գրական գործ, վերլուծել այն և տալ հերոսների հոգեբանական վերլուծություն:
Ընտրված հերոսի բեմական զգեստավորումը դիտարկվում է հոգեբանական տեսանկյունից տրվում է կերպարի ներաշխարհի բացահայտումը զգեստի և մարմնի պլաստիկայի
միջոցով: Զգեստը բեմական արվեստում ընկալվում է առավելապես իր արտաքին նշանակությամբ՝ որպես դերասանի կերպավորման արտաքին միջոց: Յուրաքանչյուր բեմական
զգեստ մտածվում և ստեղծվում է ոչ միայն ներկայացման կերպարի, այլև որոշակի դերասանի համար: Նկարիչը պիտի հաշվի առնի ոչ միայն դերասանի (որպես ենթադրվող
կերպար) մարմնի պլաստիկան, այլև հաշվի առնի գրական տեքստի հեղինակի և ներկայացման բեմադրիչի մտահղացումները:
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Այսպիսով, զգեստն ինչպես կյանքում, այդպես էլ բեմում հանդիսանում է անձի հոգեբանական գոյության և հասարակական դիրքի հիմնական տարր: Զգեստն իր ատրիբուտների միջոցով բացահայտում է մարդու աշխարհընկալման և հոգու մասնիկը ,
բնավորության գծերը, հայացքները, սովորությունները և նպատակները: Զգեստավորումը
փոխում է մարդու վերաբերմունքը ոչ միայն իր անձի հանդեպ, այլև հստակեցնում իր իսկ
վերաբերմունքը հասարակության դիրքորոշման հանդեպ: Արվեստի բուհ-ի ուսանողների՝
ապագա թատերարվեստի գործիչների համար տվյալ հանգամանքն այնքան կարևոր է,
որքան գրական տեքստը: Եվ տվյալ համատեքստում զգեստը դառնում է ներքին զգացողության մի դետալ, որը հնարավորություն ունի փոխելու խոսքի բովանդակության հետ նաև
կերպարի պլաստիկ լուծումը:

НАРИНЕ БЕРОЯН
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА “ИСТОРИЯ КОСТЮМА И
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА” В ТВОРЧЕСКИХ ВУЗАХ.
РЕЗЮМЕ
В статье кратко представлено описание предмета и важность междисциплинарного
преподавания его в творческом ВУЗ – е. В данном методическом плане представлена методика
преподавания предмета “История костюма и декоративно-прикладного искусства” на факультетах Ереванского государственного института театра и кино. В статье обращается внимание
на ряд важнейших пунктов взаимосвязи творческого подхода режиссера, актера и сценографа к
такому важному явлению как костюм, который является не только частью оформления спектакля,
но и несет на себе игровую и смысловую печать в деле раскрытия сценического образа.

NARINE BEROYAN
TECHNIQUE OF TEACHING THE SUBJECT "HISTORY OF COSTUME AND
APPLIED ARTS"
SUMMARY
The article briefly presents the description of the subject and the importance of its
interdisciplinary teaching in creative Higher School. The technique of teaching the subject "History of
Costume and Applied Arts" in Yerevan State Institute of Theatre and Cinematography is regarded in
this article. ,Great attention is paid to a number of major points of creative approach interrelation of
the director, actor and set designer to such important phenomenon as costume, which carries in itself
the performing and semantic stealt o reveal stage image.
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üÈ²ØºÜÎà
Իսպանական բնորոշ պար
Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի / ԵԹԿՊԻ / թատերական
ֆակուլտետի «Դերասանի վարպետություն», «Ռեժիսուրա», «Պարարվեստի ռեժիսուրա»
բաժիններում «Ժողովուրդների բնորոշ պար» առարկան դասավանդելու տեսական և
գործնական նկատառումները պայմանավորվում են տարիների մասնագիտական դիտարկումներով,ստեղծագործական փորձնական ուսումնաբեմադրական մշակումների եզրահանգումներով:
Պարատեսակներից՝ վերջին շրջանում խորամուխ եմ իսպանական «Ֆլամենկո»
պարի պատմական ուրվագծերին ու կատարողական,պարաոճի առանձնահատկություններին:
Ուսումնասիրությունների առանցքայինը ներկայացվում է միտումով՝ «ֆլամենկո»
պարը հնարավորինս մատչելի դարձնել բոլոր ուսանողների և արվեստասերների համար:
Ստորև ներկայացվում է ֆլամանական գնչուների ակտիվ ռիթմերի ներքո պարային հետաքրքիր ուղղությունը՝ «Ֆլամենկո» պարը:
1. «Ֆլամենկո»-ն համամարդկային երևույթ է: 2010 թվականի նոյեմբերի 16-ին
«Ֆլամենկո» իսպանական պարին ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ն շնորհել է ոչ նյութական մշակութային
արժեքի կարգավիճակ
2. Իսպանական պարի պատմությունից
Իսպանիան պարող երկիր է եղել: Իսպանական պարը, անկասկած, բոլորի մտքում
անմիջապես զուգորդվում է երգող կիթառներով,զրնգուն ոտնաձայներով և «Ֆլամենկո»յին բնորոշ վառ զգեստներով: Չեմ սխալվի՝ նշելով, որ մարդն իր գոյության ընթացքում
միշտ օգտագործել է պարը որպես արտահայտչամիջոց: Հաշվի առնելով իսպանական ժողովրդի հախուռն խառնվածքը և մշակութային բազմազանությունը՝ պետք է փաստել, որ
Իսպանիան միշտ եղել է այն երկիրը, որտեղ պարելու արվեստը լայն տարածում է ունեցել,
կենսակերպի մաս դարձել: Բոլոր իսպանացիները պարում են «Ֆլամենկո», այն իրենց
կյանքի ոճն է, հոգիների թռիչքը և սրտի զգացողությունների անկեղծ արտահայտությունը:
Նրանք պնդում են, որ չկա մի զգացմունք, որը հնարավոր չէ արտահայտել «Ֆլամենկո»-յի
միջոցով: Իսպանիայում՝ տարբեր շրջաններում, այն սիրո և կորստի արտահայտության
խորհրդանիշ է եղել՝ ծառայելով գործուն միջոց ճակատամարտերի, պատերազմների ու
խռովությունների օրհասական պահերին :
XV –րդ դարում Իսպանիայի տարբեր շրջաններում են ձևավորվել տարածաշրջանների պարաոճերը՝ ներկայիս առանձին պարաձևերի հսկայական հավաքածուները: Օրինակ՝ Կատալոնիայում հենց այդ շրջանում երկու հարյուր պարաոճ է ձևավորվել:
XVIII – րդ դարում ՝ Բուրբոնների թագավորության իշխանության ներքո, պարի զարգացումն Իսպանիայում հսկայական առաջընթաց է ապրել՝ կապված ներքին և արտաքին
ազդեցության հետ, նպաստելով իսպանական պարի՝ իր զարգացման գագաթակետին հասնելու գործընթացին:
Ավելի ուշ gitano / Gypsy / ազդեցությունը դարձավ Իսպանիայում պարերի ստեղծման և զարգացման ամենաուժեղ խթանը: Այնուամենայնիվ,պետք է նշեմ,որ «Ֆլամենկո»-յի
հռչակման և տարածման հետ մեկտեղ տուժեց և անտեսվեց տարածաշրջանային պարերի
զարգացումը:
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3. Իսպանական պար «Ֆլամենկո». ծագման պատմական էջերից
Իսպանիան հետաքրքրական երկիր է թե իր պատմությամբ,թե ինքնատիպ մշակույթով: Իսպանիայի խորհրդանիշն է երաժշտական և պարային ժանրը՝ քաջ հայտնի
երկրագնդի բնակիչներին: Հայտնի չէ, թե ինչպես է հաջողվել իսպանացիներին ստեղծել
եզակի՝ երգի, պարի, երաժշտության յուրահատուկ համադրություն, բայց հստակ է, որ այդ
ոճն ի հայտ է եկել նախ իսպանացիների հոգիներում, որոնք բնակվել են երկրի հարավում ՝
Անդալուզիայում :
«Ֆլամենկո»-յի ծագումը պետք է փնտրել դեռ մավրիտանական երաժշտական
մշակույթի շրջանակներում: Ազդեցություն է ունեցել և գնչուական երաժշտությունը: Շատերը համարում են իսպանական գնչուներին այդ պարաոճի հիմնական կրողներ: Ի հայտ
գալու ու ծագման տարեթիվը գոյություն չունի: Որոշ պատմաբաններ վարկած ունեն, որ
«Ֆլամենկո» պարը մեզ հայտնի նկարագրով ձևավորվել է գրեթե երկու դար առաջ: Այն
եվրոպական և ասիական ժողովուրդների խմբակային ստեղծագործության արդյունք է,
թեև երաժշտությունն ու արվեստի տեսակը շատ ավելի հնամենի են:
Պատմաբանները ենթադրում են, որ «Ֆլամենկո»- յի սիրտն է իսպանական Տարտեսս քաղաքը, ուր ապրում էին ուսյալ մարդիկ, որոնք կարողանում էին նվագել երաժշտական գործիքներով: Շատ հեղինակներ նշում են,որ նույնիսկ քաղաքի օրենքներն էին քնարական տողերով գրված: Եվ հենց այդտեղ է ստեղծվել «Ֆլամենկո»-յի երաժշտությունը: Քաղաքի գնչուների պարերը կրում էին պարային տարրերի յուրահատուկ ամբողջություն:
Նրանք սկիզբ էին առել մավրիտանական ու հրեական մշակույթից: Գնչուները շփում ունեին
տարբեր ազգերի հետ, ծանոթանում էին նրանց սովորույթներին, վերցնում նրանց պարային և երաժշտական մտքերը, որոնք էլ խառնվում էին ազգային ավանդույթներին: Հրեաները և մավրիտանացիներն անհայտացել են Իսպանիայից, բայց մինչ օրս համարվում են
անջնջելի մշակութային արժեքների ստեղծողներ և կրողներ:
II- X –րդ դարերում երգեցողության ձևավորման վրա իր ազդեցությունն է ունեցել
կաթոլիկ եկեղեցին: Եկեղեցական երգեցողության քնարական նոտաները դրոշմվել էին
ժողովրդի հոգում
Այս ամենը հնարավոր է գիտական վեճի առարկա դառնա,սակայն հիմնականն այն
է,որ «Ֆլամենկո»-ն օդից չի առաջացել,այն ազգերի ոգեղեն,ինչպես նաև պլաստիկ շարժումների արտահայտչամիջոց է: Ֆլամենկոյի պատմությունը կարող է մի փոքր անորոշ
թվալ, բայց հնարավոր չէ անվանել անհետաքրքիր,այն շատ տաքարյուն և էներգետիկ
պարաոճ է երաժշտության և հագուստի գունագեղության ներքո:
4. Արդեն VIII –րդ դարում Իսպանիայում հնչելի էր «անդալուզիական երաժշտություն»-ը, որի վրա մեծ ազդեցություն էին թողել եկվոր արաբները: Համակցելով իսպանական երաժշտական ժանրերն իրենց մեղեդիներին՝ նրանք ստեղծեցին նոր ռիթմեր՝ շատ
վառ,կրքոտ, ջերմացնող: Իսկ XV-XVI –րդ դարերում նրանց միացան գնչուները: XV –րդ
դարում փլուզվող Բյուզանդիայից նրանք եկան Իսպանիա և բնակություն հաստատեցին
երկրի հարավային մասում՝ Անդալուզիայում: Նրանք տեղի երաժշտական ավանդույթները փոխակերպում էին յուրովի և մավրիտանականի,հրեականի ու հենց իսպանականի
միաձուլմամբ ծնվեց «Ֆլամենկո»-ն:
Շուրջ 300 տարի այն վտարանդի էր: Շատերը պնդում են, որ «Ֆլամենկո»-ն
անդալուզիական գնչուների ստեղծածն է: Վարկածը զերծ չէ ճշմարտությունից,քանի որ
այդ ժողովրդի շնորհիվ է կազմավորվել մեզ հայտնի պարը. ուղիղ ու ձիգ մեջք,վեր պարզած կոր ձեռքեր, ճկուն ու կտրուկ շարժումներ, որոնք էլ ստեղծում են «Ֆլամենկո»-յի խիստ
տպավորիչ մոգական ուժը:
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«Ֆլամենկո» պարաձևը դիտարկվում է որպես XV-րդ դարի նորաստեղծ շարժման
ընթացք:
Ըստ ուսումնասիրողների՝ «Ֆլամենկո»-յի ոճով առաջին հանրային կատարումները
դեռ 1853 թվականին էին՝Մադրիդում: Կատարողներն իրենց գործի վարպետներն էին:
Արվեստը վարպետից փոխանցվում էր աշակերտին և իմպրովիզացիա չէր հանդուրժում:
Յուրահատուկ կատարողական տեխնիկան ու բարդ ռիթմը ոչ բոլորին էին հասու:
XX-րդ դարում ի հայտ եկան այդ ժանրի 50 տարբերակումներ՝ այդ թվում. Ֆլամենկո-ջազ, ֆլամենկո- պոպ, ֆլամենկո-ռոք,ջիփսի-ռումբա, ներառումներ կուբայական
ու ջազային երաժշտական ռիթմերից… Պարաոճն այսօր իսպանացիների կյանքի,ռիթմի և
հոգու շարժումն է:
Ֆլամենկո
Մինչ մանրամասն անդրադարձ կատարելը՝ մի քանի հետաքրքիր փաստ «Ֆլամենկո»-յի մասին:
«Ֆլամենկո»-ն շատ վաղուց է արդեն համարվում իսպանական մշակույթի անբաժան մաս, սակայն փաստացի սկիզբ է առել Անդալուզիայում:
«Ֆլամենկո»-ն արաբական, անդալուզիական, իսլամական, սեֆարդյան և գնչուական մշակույթների եզակի համադրություն է:
Անդալուզիայում՝ ամռանն, անց կացվում են «Ֆլամենկո»-յի ամենամյա փառատոները
«Ավանդական / դասական / «Ֆլամենկո »»-յի սիրահարները քննադատաբար են
վերաբերվում ժամանակակից «Ֆլամենկո»-յի հետևորդներին:
5. Տղամարդ պարողները կոչվում են «bailaor», իսկ աղջիկները՝ «bailaora»:
«Bailaor» –ը սովորաբար կրում է բարակ սև կամ կարմիր կոստյում և տափակ կորդոբան գլխարկ,իսկ «bailaora»– ն հագնում է երկար ու գեղեցիկ զգեստ, որը կոչվում է «Bata
de Cola», որն ուղեկցվում է շալի և կոշիկի բարձր կրունկների հետ:
«ֆլամենկո» պարային կառուցվածքը պարարվեստի «Ժողբնորոշ» պարաոճի շրջանակում է:
«Ժողբնորոշ» բառի հապավումը բազմաթիվ ազգերին հատուկ բնավորությունների
և ազգային պարերի մի հավաքական փունջ է:Տարիների իմ մասնագիտական փորձը և
մասնագիտական ծաղկաքաղն ապացուցում են,որ բնութագրային պարերը մարդկանց
հոգիներում առաջացնում են խանդավառություն և էթնոգրաֆիկ պարերի պահպանման
առանձնահատկություն:
XVIII – րդ դարում այս մեղեդիներն օգտագործվեցին որպես պարեղանակ «Սևիյանաս»,
«Սեգիդիյաս», «Բոլերոս» պարերի համար: Այս երգերը և պարերը տարիներ շարունակ
կատարվել են և մինչ օրս պահպանվել: Ռոդրիգես Մարտինի՝ Անդալուզիացի ժողովրդական
արվեստի կարկառուն դեմքերից մեկի կարծիքով, «ֆլամենկո» բառը վերաբերել է գնչուներին, նրանց ֆիզիկական կազմվածքին՝բարակ և բարեկազմ ոտքերին,ակնառու պարողի
տեսքին և գույնզգույն զգեստներին,որոնք ֆլամինգո /թռչուն / էին հիշեցնում:
Իսպանական ժողովրդական երգերի մի հեղինակ ՝ Իտաիա Մարոսը, «ֆլամենկո»
բառը կապում է «ֆլամենաիա» և «ֆլաամա» բառերի հետ, որոնք թարգմանվում են որպես
«աշխույժ» և «տպավորիչ»:
«ֆլամենկո» բառն ունի արաբական արմատներ: Արաբերեն «felag mengu» /ֆելագ
մենգու /, նշանակում է «փախստական քրիստոնյա»: Այս անվանումը վերաբերում էր այն
մարդկանց, ովքեր, ենթարկվելով հալածանքների, ինկվիզիցիայից խուսափելու համար
փախել էին դեպի լեռներ: Եվ հենց լեռներում էլ ծնվել է այդ հրաշք պարի տեսակը:Այն
ունի լեռների նման փշոտ,մի քիչ կոպիտ, սակայն բավականաչափ կրքոտ պարային բովանդակություն:
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6. «ֆլամենկո» - ն համարվում է ավանդական պարային ոճ: Այն ունի երաժշտական
ուղղորդում՝ «տոկե», երգային՝ «կանտե»-, «պարային՝ «բայլ»» անվանումներ: Ոճային
տարբերակները 50-ից ավելի են: Պարերը և երգերը ուղեկցվում են կիթառի հնչողությամբ
կամ ձեռքերի ափերի զարկերով՝ «պալմաս» անվանումով: Ավելի ուշ կանդրադառնանք
ծափերի տարատեսակներին:
Իսպանացիներն իրենց երաժշտական ձևաչափն ամբողջացնելու համար օգտագործում են նաև հարվածային գործիքներ՝ փայտետուփ /կախոն/, որ հրաշալի ձայն է
արտաբերում:
«Բայլաոր» անվանում են պարողին, «կենտաոր»՝ երգիչներին, «տոկաոր»՝ կիթառահարին:
Պարի ստեղծագործական բնույթը, դժվարին անկայուն ռիթմը և կատարման հատուկ տեխնիկան հաճախ խոչընդոտ են նրա ճշգրիտ գրառման համար, ուստի կիթառահարների,պարողների ու երգիչների արվեստը փոխանցվում է ուսուցչից՝ աշակերտին:
Ժամանակակից պարերն ունեն խոր ակունքներ և ձևավորվել են Արևելքի հին
ժողովուրդների ու անտիկ ժամանակաշրջանի պարային ազդեցություններից: Հին եգիպտացիների, հույների, հռոմեացիների համար պարը եղել է թատրոնի պարտադիր բաղկացուցիչներից:
Այսպիսով, ժողովրդական պարերի հիման վրա՝պարերի մասնագիտացմամբ, սկզբնավորվել է բեմական պարը՝ որպես պարի հիմնական և կենցաղային բնույթի պարատեսակներից մեկը:
Ձևավոր պար
Պարարվեստում մեծ տեղ է գրավում մնջախաղը՝դեմքի,միմիկայի և ձեռքերի պլաստիկ արտահայտման միջոցով: XV –XVIII- րդ դարերում սկիզբ է առել բեմական պարի
տարատեսակ՝ ձևավոր պար: Այս տարատեսակի մեջ ներգրավված են իսպանական և
արևելյան ոճերը:
1661 թ. Ֆրանսիայում հիմնադրված Պարի Թագավորական Ակադեմիան մշակել է
պարի արտահայտչամիջոցներ, որոնք դարձել են բալետի ինքնուրույն տեսակ: Այնուհանդերձ, տարեցտարի մշակվում են նորանոր տարրեր և ավելի է զարգանում է պարային
տեխնիկան:
«Ֆլամենկո»-ն ազդեցություն կրեց նաև դասական բալետի որոշ տարրերից:
XIX –րդ դարում կոմպոզիտորներ Պ.Ի. Չայկովսկին, Ա.Կ. Գլազունովն, իրենց
երաժշտության մեջ մշակել են իսպանական պարերին բնորոշ մոտիվներ՝որոնք բալետմայստերներ Մ.Ի.Պետիպան, Լ.Ի. Իվանովը ներառել են իրենց ներկայացումների երկրորդ
գործողության ընթացքում՝ որպես դիվերտիսմենտային համար/առանց սյուժե/:
7. Բնութագրային պար
Այս նույն ժամանակաշրջանում ժողովրդական պարի բալետային մշակումների
հիման վրա ստեղծվեց մի նոր պարատեսակ՝ բնութագրային պարը: Մեր կողմից ներկայացվող «Ֆլամենկո» ժողբնորոշ պարը նույնպես բնութագրային պարաձևերի խմբից է:
Բնութագրային պարն ունի ազգային առանձնահատուկ ձևավորված նկարագիր:
Ֆլամենկոյի տեսակները
Որոշ պարային հետազոտությունների արդյունքում հայտնի է դարձել,որ լատինաամերիկյան և մասնավորապես կուբայական պլաստիկ շարժման ազդեցությունները նույնպես մեծ դեր են խաղացել «Ֆլամենկո»-յի որոշ ոճերի ձևավորման գործում:
Ռիթմը պարի ամենահիմնական, իսկ երաժշտության ամենափոփոխական գործոնն է: Ըստ իս, իսպանական բարդ և խառը երաժշտական չափերը հիմնված են բազմա-
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զան ձևերի, տեսակների մակարդակների վրա: Իսպանիայում «Ֆլամենկո»-ն ռիթմի և
սրտի զարկերի համադրության հիմնական աղբյուրն է համարվում:
Պարաոճը, ի սկզբանե, հիմնված է իմպրովիզների վրա. երբեմն պետք է գտնել մեկնարկային կետերը, ինչն արտիստների համար ինքնարտահայտության հնարավորություն
է այդ ոճում: Նրանց ոգեշնչման աղբյուրից է սկսվում ազատ շարժման ստեղծման շարժառիթը: Դա «llamada»-ն է, որն առաջացել է «llamar» բայից և ենթադրում է առանցք՝ ռիթմի
միջոցով հաղորդվող երգի և պարի բազմաթիվ բաժինների համար:
Տոնայնության տարրը՝այսինքն երաժշտական մեծ գաղափարը, ավելի բարդ է ուսումնասիրության համար: Ի վերջո, միևնույն տոնայնությունը կարող է զանազան անուններ
ունենալ՝ օրինակ «falsetas»-ների կամ մեղեդային նախադասությունների համար: «Ալեգրիասի - Alegrias»-ի տոնայնությունը լյա մաժորում դառնում է «Caracoles» կամ «Cantinas»,
նույնն էլ «Սեգիդիլիան - Seguiriya», որը լյա մաժորում դառնում է «Serranas»: Փաստորեն
յուրաքանչյուր բալետմայստերի համար շատ կարևոր է երգերի ու պարերի տոնայնություններն իմանալը: Հատկապես իսպանական պարերում հաճախ են փոխվում տոնայնությունները և ձայնային ռիթմերը: «Սեգիդիլիա» իսպանական պարը բավականաչափ
հետաքրքիր ձևով է ներկայացրել աշխարհահռչակ բալետմայստեր Մ.Ի.Պետիպան իր
«Դոն Քիշոտ» բալետում, որը համարվում է այս արվեստագետի այցեքարտը: Այսօր աշխարհի բոլոր բեմահարթակներում «Դոն Քիշոտ» բալետը սկսվում է «Սեգիդիլիա» իսպանական պարով ներկայացնելով Մադրիդի ջերմ և ինքնատիպ կենցաղը:
8. Bulerias-ը «Ֆլամենկո» պարի ամենաբարդ ձևն է: Ֆիեստայի այս երգն ու պարն
արտիստներին թույլ է տալիս իմպրովիզային ընկղմվել ուրախության ու կրքոտ պարային
խաղերի մեջ: Դա նաև փորձաքննություն է բոլոր այն պարողների և կիթառահարների համար, ովքեր ցանկանում են ինքնարտահայտվել: Ինչպես արդեն նշել եմ,կիթառն անզուգական ընկեր է «Ֆլամենկո» պարային ուղղության համար: «Chico» պարաոճին միջակ
տիրապետողների համար այն մատչելի է, որովհետև ունի ութ քառորդ չափ:Այն նաև գունեղ է և պայծառ:
Այժմ ներկայացնենք Zapateado և Tanguillo անվանումներով պարատեսակները,
որոնք մշակված են ոտքերի զարկերի հիման վրա: Այս շարժումներն աչքի են ընկնում իրենց
վիրտուոզային կատարմամբ, որը երբեմն նվագակցություն չի ունենում, պարողն այն կատարում է ոտքերի զարկերի և սուր լսողության միջոցով: Zapateado- ն ծագել է jondo-ից,
իսկ Tanguillo-ն Debla-յից:
Debla-ն պարային նյութ է,որը կրոնական իմաստով նշանակում Է Աստվածուհի:
Իսկ ահա Անտոնիո Գադեսն իր «Կարմեն» բալետում կիրառեց <<palo seco>> փայտե գործիքը, ինչն իրենից ներկայացնում է մի իրավիճակ, երբ ռիթմը ստեղծվում է հատակին փայտերով խփելով՝ առաջ բերելով հետաքրքիր, վառ և կրակոտ տեսարաններ: Իսպանական.
«ֆլամենկո» պարերը տարբերվում են այլ ազգերի «Բնորոշ պարեր»-ից իրենց դրսևորվող
հզոր կամքով և էներգետիկ շարժումներով: Իսպանական պարերը հիմնականում կերտում են որոշակի՝ կենցաղից վերցրած պատմություն: Օրինակ՝ «Պետքներային» ռիթմերը,
ըստ լեգենդի, Ռիբերայի Պատերնա պարուհու մասին են, ով իր կյանքի խնդիրները տեսնում էր բոլոր տղամարդ իսպանացիների մեջ և տարբեր իրավիճակներում նրանցից ցանկանում էր վրեժ լուծել:
«Գախիրա» պարը ծագումով կուբայական է: Այն շատ արագ, ռիթմիկ, խառը հարվածներով լեցուն, կրքոտ պար է՝ հաճախ գործածվող, գոտկատեղից ցած շարժումներով:
Այդ պարի մեջ կան «ուլերիա»-յին բնորոշ որոշ ֆալսետներ,որոնք սկսվում են բացառապես տասներկուերորդ տակտից՝այդպիսով թույլ տալով արտիստներին տարբերակել
շեշտերի տեղերը և մարմնի կտրուկ կեցվածքների փոփոխությունները:
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Պարուհի Ֆաննի Էլսլերը ժամանակին իր պարային մշակումներն էր անում
Sevillanas /քաղ.անվանում՝ Sevile / bolero, fandango, cachucha ժողովրդական պարաոճերում:
Գեղեցիկ էին նրա ձեռքերի պլաստիկ շարժումներն ու դիմախաղերը: Իր իսկ կողմից իմաստավորված պարերը նրան մեծ ճանաչում բերեցին:
9. Երբ լսում ես Tango բառը, թվում է, որ այն պետք է լինի միայն արգենտինական,
սակայն տանգոն առաջացել է կուբայական ֆոլկլորից դեռ շատ հին ժամանակաշրջանում՝
«ֆլամենկո»-յի ամենավաղ շրջանում: Շարժումների հստակ կատարողականությունը մեծ
դեր ունեն թե բեմում՝ ցուցադրության, թե պարողների՝ կրքոտ կատարման մեջ: Ակտիվ և
ռիթմիկ տանգոն իսպանացիները համարում են պարելու ցանկություն արթնացնող երևույթ:
Tientos –ը տանգոյի տեսակ է, որն ունի ավելի դանդաղ ռիթմ, հետևաբար լայնորեն
գործածվում է հուզական պարերում և սիրային տեսարաններում:
Եվրոպայում ուսումնառությանս տարիների ընթացքում հայտնաբերեցի, թե որն է
նրանց ծափերի յուրահատկության գաղտնիքը: Ձեռքերը տարբեր դիրքերում տարբեր
ձայներ են արձակում: Երբ միայն մատներն են աշխատում,ծափը շատ հստակ է և թույլ,
երբ ծափը տրվում է ամբողջ ափերով կլորացված զարկերից,ակամա շատ կոպիտ և խուլ
է ստացվում: Նրանք ծափեր զարկելիս ձեռքերը պահում են ականջի մոտ,որպեսզի ռիթմը
շուտ հասնի գլխուղեղ ու անմիջապես ծափի ռիթմի փոփոխությունը չխախտվի:
Մի քանի մարդ կարող են ստեղծել հարմոնիկ երաժշտական ռիթմ,ինչը դրական
ազդեցություն կունենա պարողների վրա:Նրանք ,լսելով ռիթմերը,նույն ձայների վերարտադրումը կկատարեն ոտքերով: Եվ ահա այսպիսով ստեղծվում է. «ֆլամենկո» հզոր պարը,
որին երբ գումարվում է հոգեվիճակ, դառնում է իսպանական պարային գլուխգործոց:
Ֆլամենկոյի ռիթմերը,տոնայնությունները և հաշիվները
«ֆլամենկո»-յում կան առաջնային երեք հիմունքային տարրեր.
Երգ
Կիթառ
Պար
Վերը նշվածներին կարող ենք ավելացնել նաև չորս նոր տարր.
«palmas»- ծափեր
«pitos» - մատների չրթոց
«castanets» - կաստանետներ
«jaleo»
«Jaleo»-ն չթարգմանվող բառ է,իմաստը՝ բղավել և ոգևորել,այսինքն,երբ երաժիշտների աղմուկից խանդավառվում են պարողները:Ընդունված է այն անվանել ուրախ մթնոլորտի խորհուրդ, առանց որի «ֆլամենկո» -ն չի կարող ունենալ իր բնականոն ուժն ու
եռանդը:
10. Այս ամենի կիրառումն ինքնուրույն փաստում է պարողի բարձր ճաշակի և տեխնիկապես հագեցված որակի մասին: Վառ ներկայացուցիչներից էին Կարմեն Ամայանը,
Մանուելա Վարգասը և այսօր արդեն ՝Անտոնիո Գադեսը: Հաշվի առնելով ծագումնաբանական, պատմական, հասարակական խնդիրները՝ միանշանակ կարող ենք փաստել,որ
«ֆլամենկո» -ն տարիների ընթացքում մեծ զարգացում է ապրել:
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Ավանդական և ժամանակակից «ֆլամենկո»
«ֆլամենկո»-յի պարաձևերի ճշգրիտ դասակարգում շատ դժվար է տալ: Բոլոր պարողները և պարուսույցները, ովքեր փորձել են այդ ամենը կատարել, հիմք են ընդունել
պատմական և մշակութային ավանդույթները, կամ դիտարկել են խնդիրները երաժշտաբանության տեսանկյունից:
Հանրահայտ պարող Խոակին Կորտեսը, իմաստավորելով «ֆլամենկո» պարատեսակը, դուրս բերեց այն ստանդարտից՝ ներմուծելով հատուկ հոգեվիճակ՝ արտիստիկ կերպարանափոխություն:
Այս ամենին տիրապետելու համար բավականաչափ ուսումնասիրել եմ Իսպանիայի
մշակութային պատմությունը, որտեղից առաջացել է «ավանդական «ֆլամենկո»» գաղափարը:
Ավանդական «ֆլամենկո» ասելով՝ հասկանում ենք գնչուական և ոչ գնչուական մշակութային ազդեցությունների համահյուսում, որոնք մինչ օրս շարունակում են փոփոխվել,
միայն անփոփոխ են մնում բառային եզրերը: «Ավանդական «ֆլամենկո»»-ն սովորաբար
ներկայացվում է փոքր հանդիսարանների համար և երբեք նախօրոք չի պատրաստվում,
հակառակ նախօրոք պատրաստվող ու ներկայացվող շատ մեծ հանդիսարանների համար
ժամանակակից «ֆլամենկո»-յի: «Ավանդական «ֆլամենկո»»-յի ներկայացման ընթացքում հիմնականում մասնակցում են 3 հոգի՝ երաժիշտ, հարվածային կիթառահար, երգիչ և
մեկ կամ երկու կատարող: Այն տարածքը, որտեղ տեղի է ունենում ներկայացումը պետք է
լինի գունագեղ՝ կարմիրի և սևի համադրությամբ, իսկ ժամանակակից «ֆլամենկո»-ն կատարվում է մեծ դահլիճներում, որպես կանոն՝ օտար ազգերին ներկայացնելու համար, որտեղ
իսպանական պարին կարող են համադրվել նեո-կլասիկ դասական պարաոճերը:
«ֆլամենկո»-յի հռչակված քաղաքներից են Իսպանիայում՝ Կադիսը, Խերեսը, Սևիլիան, Կորդոբան,Գրանադան, Բարսելոնան և Մադրիդը, իրենց երաժշտական առանձնահատկություններով, ավանդույթներով և յուրահատկություններով:
11. Հայտնի են Սևիլիայի «BIENAL DE FLAMENCO»/1980-ից/, Կորդոբայի «GUITARRA»,
Իսպանիայի այլ քաղաքների և Մոսկվայի «VIVA ESPANA!»/2001-ից/ «ֆլամենկո»-յի Միջազգային փառատոները: «ֆլամենկո» պարը պարողներից հայտնի են՝
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Այսօր ժամանակակից պարի մասնագետներին շատ է հետաքրքրում «ֆլամենկո» -ն,
որովհետև այդ արվեստում նրանք ստեղծագործելու և պարարվեստում նորարարություններ կատարելու մեծ հնարավորություններ են նշմարում:
«ֆլամենկո» -յի բացատրական բառարան
Flamenco-չթարգմանվող տերմին՝ հետևյալ նշանակություններով.
երգ- el cante,պար- el baile, երաժշտություն- el tongue
Alegrias- երաժշտական չափ
Bailaor- «ֆլամենկո» պարող
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Buleria –շատ ռիթմիկ, թեթև զվարճալի պարաձև
Cajon –բառացի՝ փայտ, որի հարվածից ձայն է առաջանում
Cataor -«ֆլամենկո» երգող
Castanet – իսպանական երաժշտական գործիք
Taeaor - կիթառահար

АННА KARAPETYAN
FLAMENCO
SPANISH CHARACTER DANCE
SUMMARY
The article is dedicated to the Spanish dance "Flamenco", which had a great influence on
many dance and music directions of the whole world and which contemporary choreographers are
especially interested in now, as they see in this art great opportunities for creative ideas for
innovations in choreographic productions. “Flamenco“ / singing, dance, melody / are like a living
organism, which requires constant development, and without development there is no process in life
and in art. The article traces the origins, the formation of dance through the centuries, Directions of its
development, with all its specifics and a complex of traditions, for the purpose of a deep
understanding of the complex art of "Flamenco".
The material of the article can be useful to specialists engaged in dance art and music, but it is
also intended for students of theater and choreographic higher and secondary special institutions,
faculties of culture and art, for all fans of Spanish rhythms and “Flamenco“, for all those who Are
interested in the art of dance and the music of Spain.

АННА КАРАПЕТЯН
ФЛАМЕНКО
ИСПАНСКИЙ ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена испанскому танцу “Фламенко”, который оказал большое влияние на
многие танцевальные и музыкальные направления всего мира и которым сегодня особенно интересуются современные хореографы, так как они видят в этом искусстве большие возможности
для творческих идей, для нововведений в хореографических постановках. Жанры “Фламенко“/
пение, танец, мелодия/ подобны живому организму, что требует постоянного развития,а без
развития нет процесса в жизни и в искусстве. В статье прослеживаются истоки, становление
танца через столетия, направления его развития- со всей его спецификой и комплексом традиций- в целях глубокого понимания сложного искусства ''Фламенко''.
Материал статьи может быть полезен специалистам, занимающимся танцевальным
искусством и музыкой, а также предназначен для студентов театральных и хореографических
высших и средних специальных заведений, факультетов культуры и искусства,для всех любителей испанских ритмов и “Фламенко”, для всех тех, кто интересуются искусством танца и
музыкой Испании.
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Ինչպես աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, Հայաստանում ևս փիլիսոփայությունը
դասավանդվում է բոլոր բուհերում, բնականաբար, նաև ԵԹԿՊԻ-ի բոլոր ֆակուլտետներում: Դեռ ավելին՝ վերջին տասնամյակում ձևավորվում է միտում՝ այդ առարկան ներկայացնելու նաև ուսումնարաններում, այսինքն՝ այն ընկալվում է իբրև պրոֆեսիոնալ կրթության անհրաժեշտ տարր, որը կրթական համակարգում պետք է ունենա կարևոր տեղ և
նշանակություն: Սակայն, եթե անկեղծ լինենք և բարձրաձայնենք որոշ ուսանողների կարծիքը, ապա պետք է փաստենք, որ փիլիսոփայությունը նրանց կողմից ընկալվում է որպես
բարդ և անհասկանալի, վերացական, կյանքից կտրված առարկա: Մինչդեռ փիլիսոփայությունը բոլորովին էլ կյանքից կտրված իմաստություն չէ: Ընդհակառակը, փիլիսոփաների
ուսմունքներում արտացոլված են մարդու կյանքին անմիջականորեն առնչվող, «աշխարհմարդ-հասարակություն» բարդ համակարգում ձևավորված տարաբնույթ հարաբերություններից բխող կարևորագույն խնդիրներ: Սակայն վերջինների իմաստավորումը բարդանում է
հիմնականում այն պատճառով, որ նրանք ուղղակի դուրս են գալիս առօրեականի, կենցաղայինի, մարդու համար սովորականի սահմաններից և, որպես կանոն, չեն ենթարկվում
միանշանակ մեկնաբանության: Եվ միայն առօրեական դիրքորոշումը հաղթահարելու և
նրա սահմաններից մարդու վեր բարձրանալու պարագայում են այդ խնդիրները հայտնվում
նրա ուշադրության կենտրոնում՝ ստիպելով իսկապես մտորել, վերլուծել, հասկանալ, իմաստավորել դրանք, ինչն, իր հերթին, կարող է նպաստել նաև մտքի պայծառացմանը և առաջացնել խորքային վերապրումներ:
Իր առաջացումից ի վեր /մ.թ.ա.7-6 դարեր/ փիլիսոփայությունը միշտ փորձել է
բացահայտել և բացատրել տիեզերքի և մարդու գաղտնիքները, աշխարհում կատարվող
փոփոխությունների պատճառները, դրանով իսկ օգնել մարդուն ձեռք բերելու հոգևոր
կայունություն անկայուն աշխարհում, որոնելու և գտնելու իր կյանքի իմաստը, պայքարելու ազատության համար, հաղթահարելու ի հայտ եկող խոչընդոտները և դժվարությունները, ինչպես նաև մահվան հանդեպ վախը: Այսօր փիլիսոփայության դերն էլ ավելի
է կարևորվում, քանի որ իսկական հոգևոր արժեքների ճգնաժամի պայմաններում մարդկանց համատարած զանգվածայնացման հաղթահարումը, նրանց՝ իբրև ազատ, անկրկնելի
անհատների ձևավորումը, դժվար է պատկերացնել առանց փիլիսոփայության: Այս ճշմարտությունը պետք է գիտակցվի և՛ հասարակության, և՛ անհատի կողմից: Հիշենք էկզիստենցիալիզմի կրոնական թևի հայտնի ներկայացուցիչ Կ.Յասպերսի խոսքերն այն մասին, որ
քանի մարդիկ ապրում են, կլինի և փիլիսոփայությունը, որովհետև նա օգնում է մարդուն
ձեռք բերելու կյանքի իմաստ և «կեցությունը հասկանալու միջոցով, դառնալ իսկական
մարդ»1: Սակայն, հավանաբար, ուսանողը դեռ պատրաստ չէ հասկանալու այս ճշմարտությունը, ուստի դասախոսի գերխնդիրն է՝ հանդես գալով խորհրդատուի դերում՝
ուղղորդել նրան:
Փիլիսոփայության դասավանդումը բարդ գործընթաց է այն տեսանկյունից, որ ուսանողներին ներկայացվում է առաջին հայացքից նրանց պրակտիկ գործունեության հետ
որևէ կապ չունեցող վերացական (աբստրակտ) գիտելիք, որը նրանք միայն մեծ ջանքերի
շնորհիվ կարող են կիրառել իրենց գործունեության մեջ, իսկ երբեմն էլ ընդհանրապես չեն

1

Ясперс К., Философская вера //Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. С.500
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տեսնում այն անմիջականորեն օգտագործելու որևէ իրական հնարավորություն: Եվ քանի
որ այդ գիտելիքի արդյունքը, նրա պրակտիկ «օգուտը» նրանք ուղղակիորեն չեն զգում,
չեն շոշափում, ապա դա նրանց համար դառնում է երկրորդային և, միգուցե, նույնիսկ անհետաքրքիր: Չմոռանանք և այն, որ ստեղծագործական բոլոր բուհերում մասնագիտական
առարկաների դասավանդումը հիմնականում իրականանում է անհատական դասընթացների միջոցով /բեմական խոսք, դերասանի վարպետություն, վոկալ, սուսերամարտ և
այլն/: Ուսանողները սովորել են, որ դասախոսի ուշադրությունն ամբողջովին կենտրոնացած է որևէ մեկի վրա, որ նրանց հետ աշխատում են անհատական հատուկ գրաֆիկով:
Մինչդեռ փիլիսոփայությունը ներկայացվում է դասավանդման հասարակական ձևի միջոցով /խմբերը հաճախ ընդգրկում են 20-ից մինչև 40 ուսանողներ/: Այս խնդրի առջև, իհարկե,
կանգնում են տեսական բոլոր առարկաների դասախոսները, բայց այն փաստը, որ փիլիսոփայությունն ուղղվում է բացառապես մտքին և ըստ էության խիստ սահմանափակված է
լրացուցիչ միջոցներ կիրառելու իր հնարավորությունների մեջ /ֆիլմի ցուցադրում, երաժշտության ունկնդրում, ներկայացման դիտում/, նշված խնդիրը դառնում է իրական խոչընդոտ:
Ուսանող-արվեստագետին, որը հիմնականում գործ ունի հույզերի, զգայական տպավորությունների, վերապրումների հետ, որոնք նա, իր հերթին, արտահայտում է՝ ակտիվացնելով իր մարմնական կարողությունները՝ շարժումը, ձայնը, դիմախաղը և այլն, դժվար է
մեկ ժամ 20 րոպեի ընթացքում գտնվել կենտրոնացած վիճակում, լարել ուշադրությունը,
աշխատեցնել միայն բանականությունը:
Դասընթացի հաջող իրականացման ճանապարհին մեծապես խոչընդոտում են նաև
ուսանողների բացակայությունները: Ընդ որում, վերջինները դժվար է միանշանակ անվանել անհարգելի, քանի որ դրանց մի մասն ունի օբյեկտիվ պատճառներ: Բանն այն է, որ
բարձր կուրսերի ուսանողները զբաղված են դիպլոմային աշխատանքներով, փորձերով,
նկարահանումներով, նրանցից ոմանք աշխատում են թատրոններում, պարախմբերում և
այլուր, այսինքն՝ նրանք երբեմն ուղղակի «ստիպված են» բաց թողնել դասախոսությունը:
Սակայն նշվածի պատճառով փիլիսոփայական գիտելիքի ձեռքբերման անընդհատության
գործընթացը, որը պետք է նպաստի մտավոր գործունեության ճկունության զարգացմանը,
չափազանց բարդանում է: Լավ և գերազանց արդյունքի հասնում են, բնականաբար, միայն
այն ուսանողները, որոնք հետաքրքրված են փիլիսոփայությամբ, բայց դրանց քանակը,
ցավոք, մեծ չէ և, որպես կանոն, զիջում է անտարբերների քանակին: Եվ հենց վերջիններն
էլ իրենց վերաբերմունքը և մոտեցումն արդարացնելու նպատակով, ելնում են այն կեղծ
«եզրակացությունից», որ քանի որ փիլիսոփայությունը մասնագիտական առարկա չէ և
ուղղակիորեն չի նպաստում իրենց մասնագիտական աճին, ապա պետք չէ: Այս տեսակետը զարմանալի է լսել հատկապես ապագա արվեստագետներից, որովհետև արվեստը
և փիլիսոփայությունն ունեն ընդհանուր շատ գծեր, ինչն ակնհայտ է դարձել հատկապես
մեծ փիլիսոփաներ Ս.Կիերկեգորի, Ա.Շոպենհաուերի, Ֆ.Նիցշեի, Ա.Քամյուի, Ժ.-Պ.Սարտրի
և այլոց ստեղծագործության շնորհիվ:
Բանն այն է, որ հոգևոր մշակույթի այդ երկու ձևերը փորձում են բացահայտել աշխարհն ամբողջությամբ՝ իր անհասկանալի, գաղտնի դրսևորումներով հանդերձ, քանի որ
երկուսն էլ աշխարհի ճանաչման և հատկապես մարդու ինքնաճանաչման /ինքնավերլուծություն/ կարևոր և անփոխարիների միջոցներ են: Նմանություն կարելի է տեսնել և այն
բանում, որ և՛ փիլիսոփայության մեջ, և՛ արվեստում կարևորվում է ստեղծողի անձնավորությունը, այսինքն՝ հոգևոր գործունեության այդ ձևերն անկասկած անձնավորված են:
Հետաքրքիր է և այն, որ և՛ փիլիսոփաները, և՛ արվեստագետները, հիմնվելով սեփական
կենսափորձի, դիտարկումների և վերապրումնրի վրա, կարևորում են ոչ միայն ձեռք բերված արդյունքը, այլև դրան հասնելու ընթացքը՝ հաճախ ուշադրությունը կենտրոնացնելով
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անհատականի, ստեղծագործական պոռթկումի, ինտուիցիայի վրա: Կարող ենք նշել և
այն, որ ոչ միայն գեղարվեստական, այլև փիլիսոփայական մտածողության մեջ հաճախ
կիրառվում է այլաբանությունը, պատկերավորությունը, որ կերպարը դառնում է կարևոր
իմացաբանական կատեգորիա է և այլն:
Ինչպե՞ս կարող է արվեստագետն անտարբեր լինել փիլիսոփաների կողմից տարբեր դարաշրջաններում արտահայտված բազմաթիվ, իրար հակասող գաղափարների հանդեպ աշխարհի, մարդու, Աստծո, հասարակության, մշակույթի և այլնի մասին, որոնցից
յուրաքանչյուրը փորձում է բացահայտել կեցության խորքային իմաստները, տալ բոլոր
ժամանակներում մարդկությանը հուզող, այսպես կոչված, հավերժական հարցերի
պատասխանները: Իսկ նման հարցերը չեն կարող միտքը թողնել անտարբեր, քնած վիճակում, նրանք անպայման «կարթնացնեն» այն քնից, կստիպեն անհանգստանալ, հուզվել,
ինչը չի կարող լինել անհետաքրքիր:
Փիլիսոփայության ըմբռնումը բարդանում է և այն պատճառով, որ ԵԹԿՊԻ-ում դասավանդվող հումանիտար առակաների մեծ մասի յուրացումը սկսվում է արդեն դպրոցում՝
լեզուներ, գրականություն, պատմություն, մինչդեռ փիլիսոփայությունը ուսանողների համար բոլորովին անծանոթ առարկա է: Նրանք չունեն փիլիսոփայական մտածողության որևէ
փորձ, ուստի, ամեն ինչ պետք է սկսել փիլիսոփայական «այբուբենի» յուրացումից: Իհարկե,
միշտ էլ լինում են բացառություններ: Խոսքն այն նույն պայծառ երիտասարդների մասին է,
որոնք հասկանում են փիլիսոփայության մեծ նշանակությունն իրենց մասնագիտական
կայացման գործընթացում, հետաքրքրված են այս առարկայով և նույնիսկ արդեն իրենց
սեփականությունն են դարձրել որոշ մեծ փիլիսոփաների գաղափարները, կարդացել նրանց
աշխատությունները: Չեմ ուզում նշել առանձին անուններ, բայց ամեն անգամ նորից և նորից համոզվում եմ, որ իրական հաջողության են հասնում միայն մտածող, լայն մտահորիզոն ունեցող երիտասարդ-արվեստագետները:
Փիլիսոփայության նկատմամբ ձևավորվող դրական և բացասական վերաբերմունքը,
իհարկե, մեծապես պայմանավորված է նաև դասախոսի և նրա դասավանդման եղանակի
բնույթով: Գաղտնիք չէ, որ նույն առարկան կարելի է դասավանդել տարբեր կերպ՝ առաջացնելով և չառաջացնելով հետաքրքրություն: Սակայն դասավանդման եղանակի մասին
մտորելիս ակամա գալիս եմ եզրակացության, որ հաճախ միայն շատ պարզ բովանդակություն ունեցող թեմաներն են դառնում մատչելի բոլոր ուսանողների համար, հետաքրքրում
նրանց: Իմ կարծիքով, դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ, նախ, ոչ մեկը չի ցանկանում լրացուցիչ ջանք թափել և ժամանակ «կորցնել ինչ-որ վերացական» խնդիրների մասին մտորելու վրա, իսկ, երկրորդ, որովհետև ոչ մեկը նույնիսկ ինքն իրեն չի ցանկանում
խոստովանել այն տհաճ ճշմարտությունը, որ դժվարությամբ է ընկալում (ուղղակի չի
հասկանում) փիլիսոփայելու իմաստը, այդ մտածողության յուրահատուկ բնույթը, երբ իր
աշխատության մեջ փիլիսոփան կարող է մերժել ոչ միայն մեկ այլ իմաստասերի տեսակետը, այլ նույնիսկ հակասել ինքն իրեն:
Ես չեմ կարծում, որ կարող է գտնվել որևէ դասախոս, որը չցանկանա, որ իր դասավանդվող առարկան լինի հասկանալի և հետաքրքիր ուսանողների համար: Չեմ կարծում,
որ որևէ մեկը գիտակցաբար կփորձի բարդացնել և անհասկանալի դարձնել իր ասելիքը:
Բայց կան առարկաներ, որոնք մյուսների համեմատ ավելի բարդ են: Փիլիսոփայությունը
վերաբերում է այդ երկրորդ տեսակին: Միաժամանակ համոզված եմ, որ քանի որ փիլիսոփայության գաղափարները երբեք չեն ծերանում, և իսկական արվեստի նման նա մնում է
միշտ երիտասարդ և արդիական, մտածող մարդը, իսկ իսկական արվեստագետը չի կարող այդպիսին չլինել, միշտ կկարևորի այն: Ինչպես գրում է Վ.Գուբինը, այսօր մարդիկ ծիծաղում են հին ֆիզիկոսների որոշ պնդումների վրա, «սակայն ոչ մեկը չի ծիծաղի Սոկրա-
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տեսի … այն եզրակացության վրա, որ դու ոչինչ չգիտես, կամ Դիոգենեսի այն արտահայտության վրա, որ մարդիկ շատ են, բայց նրանց մեջ մարդ գտնելը շատ դժվար է»2:
Իմ կարծիքով, ուսումնական գործընթացին մեծ վնաս է հասցնում և այն, որ ուսանողը գիտի, որ քննության ժամանակ /հատկապես գրավոր/ նա «հաջողությամբ» կարտագրի
նախապես պատրաստված նյութից և ըստ էության, այդպես էլ ոչինչ չհասկանալով՝ բարեհաջող կմոռանա առարկայի մասին: Սակայն բանն այն է, որ այս հարցում ևս փիլիսոփայությունն առաջացնում է որոշակի բարդություններ այն տեսանկյունից, որ եթե ուսանողը
նախապես չի սովորել և չի հասկացել հանձնարարված նյութը, նրան, որպես կանոն, չի
հաջողվում միանգամից վերարտադրել այն: Իմ փորձը թույլ է տալիս վստահաբար պնդել,
որ Ճիշտ ներկայացնել և մեկնաբանել որևէ փիլիսոփայական գաղափար՝ հնարավոր է
միայն նրա նախապես ըմբռնման և իմաստավորման շնորհիվ:
Փիլիսոփայության դասավանդման մեթոդաբանությունը սերտորեն կապվում է այն
հարցի հետ թե ինչպե՞ս ըմբռնել ինքնին փիլիսոփայությունը, հասկանալ նրա իմաստը և
նշանակությունը, որովհետև ըստ հայտնի հայեցակարգերի, փիլիսոփայությունը կարելի է
ընկալել և՛ իբրև գիտություն, և՛ իբրև որոշակի կենսակերպ, և՛ իբրև մտածողություն, և՛
իբրև աշխարհայացք, և՛ իբրև արվեստ: Կարծում եմ, որ առաջին հերթին ուսանողին պետք
է հասկանալի դառնա այն, որ փիլիսոփայությունը արվեստի, գիտության և կրոնի նման
հոգևոր մշակույթի յուրահատուկ ձև է, որը կիրառելով մարդու տարբեր կարողությունները՝
դատողություն, վերլուծություն, ապացույց, հավատ, էսթետիկական զգացում՝ ձգտում է
ըմբռնելու և ուրիշներին հաղորդակից դարձնելու մարդու և աշխարհի գաղտնիքներին3:
Հոգևոր մշակույթի մյուս ձևերից նա տարբերվում է աշխարհն ընկալելու իր համապարփակությամբ, այդ ձևերը միավորելու կարողությամբ: Միթե՞ դա բավական չէ, որպեսզի
փաստենք փիլիսոփայության բացառիկ կրթական նշանակությունը:
Ես ընկալում եմ փիլիսոփայության դասավանդումն իբրև ամբողջական գործընթաց,
որն իր մեջ ներառում է առաջին հերթին որոշակի նյութի ընտրություն և, երկրորդ, նրա
պարզ, բայց ոչ պարզեցված ներկայացում: Հարցն այն է, որ այսօր գոյություն չունի որևէ
ընդհանուր պետական ծրագիր առարկայի դասավանդման համար, ինչը, նշանակում է,
որ «փիլիսոփայություն» դասընթացի բովանդակության, գիտելիքների և հմտությունների
նկատմամբ պահանջներ ներկայացնելը ամբողջությամբ կախված է դասախոսի որոշումից, նրա դիրքորոշումից: Ընդ որում, այդ ընտրությունը պետք է կատարել ոչ միայն փիլիսոփայական հսկայական ժառանգության, այլ նաև դասագրքերի բազմազանության պայմաններում: Սա, իհարկե, դասախոսին մեծ հնարավորություն է տալիս՝ հաշվի առնելու
բուհի յուրահատկությունն ուսումնական ծրագրերի, դասախոսությունների բովանդակության, սկզբնաղբյուրների ընտրության ժամանակ: Սակայն ուսուցման Բոլոնյան համակարգին անցնելու պայմաններում, երբ բուհերի միջև պայմանագրեր են կնքվում՝ ուսանողների փոխանակման պրակտիկան իրական դարձնելու նպատակով, իհարկե, չի կարելի անտեսել և այլ երկրների բուհերում կիրառվող փիլիսոփայության դասավանդման
մոդելը, ըստ որի, իբրև ուսուցման առարկա, նա առավելապես պետք է լինի փիլիսոփայության պատմություն, որի նպատակն է ամենաազդեցիկ ուղղություններում քննարկվող
հիմնական փիլիսոփայական խնդիրների վերլուծությունը:
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Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչպե՞ս, ո՞ր ծավալով և ինչպիսի խորությամբ
ներկայացնել փիլիսոփայության դասընթացը, ապա դասախոսի առջև կրկին դրվում է
ընտրության բարդ խնդիր՝ գնալ գաղափարների, ուսմունքների բովանդակության պարզեցման ճանապարհով, ազատել դրանք բազմիմաստությունից, թե՞ կենտրոնանալ այդ
ուսմունքների բազմաձայնության վրա: Պարզ է, որ փիլիսոփայական ուսմունքները, դրանցում կիրառվող հասկացությունները պետք է ներկայանան իրենց ողջ բազմիմաստությամբ,
հայեցակարգերը՝ իրենց հնարավոր հակասականությամբ: Ցավոք, նման տարբերակը հասու
չէ բոլորին: Ելքն անհատական կամ գոնե փոքր խմբերով դասեր կազմակերպելու մեջ է:
Բայց քանի դեռ դասախոսը զրկված է նման հնարավորությունից, ապա ստիպված է լրացուցիչ ժամանակ տրամադրել այն ուսանողներին, որոնք ցանկանում են իմանալ ավելին
և, ցավոք, ավելի մատչելի տարբերակով ներկայացնել այդ նույն թեմաները մյուս ուսանողների համար:
Ընտրելով վերը նշված մոդելը և տրամադրելով ուսանողին որոշակի գիտելիք՝ ես
չեմ ակնկալում այդ նույն ծավալով գիտելիքի մեխանիկական վերարտադրությունը քննության ժամանակ: Ես լիովին ընդունում եմ հայտնի այն տեսակետը, որ գիտելիքի յուրացումն ինքնանպատակ չէ, այլ զուտ միջոց ուսանողի անձի զարգացման, նրա մտահորիզոնի ընդլայնման, նրա՝ իբրև արվեստագետ և հատկապես իբրև մարդ ձևավորման համար, որը չպետք է օտարվի աշխարհի, մարդու և հասարակության համապարփակ ըմբռնման խնդիրներից, բարոյական և գեղագիտական արժեքներից: Այդ գիտելիքը պետք է
նպաստի նաև ինքնավերլուծական մեխանիզմի զարգացմանը, ինչը հնարավորություն
կտա իրականացնելու գործողության և վարքագծի գիտակցված ընտրություն և պատասխանատվություն կրելու դրա համար, մի խոսքով՝ ապահովելու նրա արժանապատիվ գոյությունը մեր օրերի դիմազրկվող և սպառողական հասարակության պայմաններում: Արվեստագետի մասնագիտությունն արդեն իսկ մեծ հնարավորություններ է տալիս մարդու
ինքնաիրականացման և ինքնադրսևորման համար: Փիլիսոփայությունը, իր հերթին, նպաստում և ակտիվացնում է այդ գործընթացը: Ձեռք բերելով նոր, սոցիալապես նշանակալի
փորձ՝ մարդն այն օգտագործում է ինքն իրեն նախագծելու և ձևավորելու համար: Չէ՞ որ
փիլիսոփայության, ինչպես և արվեստի, կարևոր նպատակներից է ձևավորել ազատամիտ,
ներդաշնակորեն զարգացած ստեղծագործող անհատ, որը միշտ ձգտում է դեպի նորը նաև
գիտելիքների յուրացման և ինքնակրթության ոլորտում:
Ես հասկանում եմ, որ դասախոսությունը, իբրև ուսումնական գործընթացի կարևոր
ձև, չպետք է վերածվի զուտ մենախոսության, այլ պետք է դառնա հաղորդակցության, ուսանողի մտքի ազատ դրսևորման և մտածողության ակտիվացման միջոց: Իդեալական տարբերակ կլինի վերածել դասավանդումը դասախոսի և ուսանողի համաստեղծագործության, բայց այդպիսի ստեղծագործական վիճակը բացառիկ է և ձևավորվում է հազվադեպ:
Դրա համար անհրաժեշտ է անհատական աշխատանք ամեն մի ուսանողի հետ, իսկ նման
հնարավորություն տեսական առարկաների ոչ մի դասախոս չունի: Որոշակի չափով այդ
բացը կարելի է լրացնել սեմինարների միջոցով (կուրսը փոքր խմբերի բաժանելով), որոնք
կարող են իրականանալ զրույցների, զեկույցների, ռեֆերատների և հատկապես լուրջ բանավեճ առաջացնող փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծության միջոցով: Բայց այդ
ամենի համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է համապատասխան աշխատանք կատարելու
ուսանողի ցանկությունը: Կարճ ասած՝ կրկին առաջանում է գիտելիքի պահանջը, քանի
որ առանց համապատասխան գիտելիքի առկայության յուրաքանչյուր բանավեճ կարող է
վերածվել անիմաստ և անբովանդակ շատախոսության:
Քանի որ փիլիսոփայական գիտելիքի յուրացումը հեշտ չէ, ապա փիլիսոփաների
ուշադրությունից երբեք չի վրիպել նրա դասավանդման մեթոդաբանության խնդիրը: Մեր
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ժամանակներում իբրև փիլիսոփայության դասավանդման արդյունավետ մեթոդ է համարվում խաղի սկզբունքը: Օրինակ՝ ըստ Լ.Ռետյունսկիխի, խաղն օգնում է կրավորական դիտորդի կարգավիճակից անցնելու ակտիվ գործողության: Նրա հիմնական սկզբունքներն
են՝ երկխոսությունը, սկզբնաղբյուրների վրա հիմնվելը, խնդիրների ստեղծագործական
լուծումը:
Երկխոսության սկզբունքը, որի հիմքում նա տեսնում է Սոկրատեսի մաևտիկան4,
ելնում է զրուցակիցների հավասարության գաղափարից: Սկզբնաղբյուրներն օգտագործվում են իբրև լրացուցիչ նյութ, որը հնարավորություն է տալիս մտածելու, ստեղծագործաբար մոտենալու և իմաստավորելու խնդիրը: Զգուշացնելով, որ խաղը չպետք է փոխարինի
դասավանդման ավանդական ձևերին, այլ պետք է ներգծվի դասավանդման ընդհանուր
հայեցակարգի մեջ՝ նա առաջարկում է ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական տարբեր դպրոցների կենսակերպը, փիլիսոփաների գործունեության արդյունքները, հանդես
գալ հակադիր տեսակետներ ունեցող փիլիսոփաների կերպարներով, բանավեճ կազմակերպել՝ նախապես պատրաստելով հարցեր, որոնք բացահայտում են որոշ ուսմունքների
խոցելի կողմերը5: Մի խոսքով, որոշ դասեր վերածել փիլիսոփայական բովանդակությամբ
թատերական փոքրիկ ներկայացումների:
Այս փորձը, իհարկե, հետաքրքիր է, և միգուցե ԵԹԿՊԻ-ում կան իսկապես բարենպաստ պայմաններ դրա հաջողության համար, բայց այն իրականացնելու համար կրկին
անհրաժեշտ է առաջին հերթին ուսանողի ցանկությունը և, իհարկե, լրացուցիչ ժամանակ,
որը ոչ ուսանողին, ոչ էլ դասախոսին տրված չէ:
Ինչ վերաբերում է գիտելիքների ստուգմանը /քննությանը/, ապա ավելորդ է խոսել
այն մասին, որ գիտելիքի գնահատումը պահանջում է օբյեկտիվություն և անհատական
մոտեցում ուսանողների գիտելիքների հանդեպ: Չեմ բացառում նաև ավտոմատ տարբերակով գնահատման հնարավորությունը՝ հաշվի առնելով տարվա ընթացքում ուսանողի
կատարած աշխատանքը:
Իբրև դասախոս` իմ խնդիրը կհամարեմ իրականացված, եթե ուսանողը հստակ պատկերացում ունենա տարբեր դարաշրջաններում ձևավորված փիլիսոփայական մտածողության յուրահատուկ դրսևորումների մասին, ցուցաբերի փիլիսոփայական հասկացությունների և գաղափարների իմացություն, յուրացնի առաջարկված գրականությունը, կարողանա
վարել փիլիսոփայական երկխոսություն, ունենա անկախ մտածողություն, իր պրոֆեսիոնալ գործունեության ընթացքում դիմի նաև փիլիսոփայական գաղափարների օգնությանը:
Իհարկե, տարբեր տեսակետների իմացությունն ինքնանպատակ չէ. ուղղակի, երբ մարդը
տիրապետում է բազմաթիվ գաղափարների, ապա դրանք համեմատելով՝ կարող է ընտրել
լավագույնը որոշակի իրավիճակում կիրառելու համար և հաջողությամբ զարգացնել դրանք
այս կամ այն ճանապարհով: Ինչպես նշում է Վ.Ռոզինը, «ժամանակակից կրթության
հիմնական բովանդակությունը ոչ թե գիտելիքն է, այլ տարբեր իրողություններում և իրավիճակներում կողմնորոշվելու կարողությունը, գործողության և մտածողության եղանակները, ռեֆլեքսիվ պատկերացումները, սովորելու, անձը կառավարելու, ուրիշներին հաս-
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Մաևտիկան-(հուն. - μαιευτική- բառացի նշանակում է տատմերություն)- Սոկրատեսի մեթոդաբանական այն սկզբունքն է, երբ զրուցակիցների երկխոսության, տարբեր տեսակետներ արտահայտելու
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կանալու ընդունակությունը և այլն: Գիտելիքն այս պարագայում դառնում է ճանաչողության և մարդկային կենսագործունեության ինտելեկտուալ միջոցներից մեկը»6:
Ինչո՞ւ է պետք փիլիսոփայությունը ուսանողին: Այս հարցը հիմնականում հնչեցնում են ուսանողները, բայց երբեմն, գզալով նրանց ոչ բավարար հետաքրքրությունն առարկայի նկատմամբ, ինքդ էլ ես մտահոգվում: Պատասխանը հետևյալն է՝ հաղորդակցվելով
փիլիսոփայության հետ՝ մարդը հարստացնում է իր հոգևոր աշխարհը, հնարավորություն
է ստանում դառնալու ազատ և համարձակ մտածողությամբ օժտված անձնավորություն,
ձեռք բերելու բարդ իրավիճակներում ազատ ընտրություն կատարելու համարձակություն:
Փիլիսոփայությունը կարելի է ընկալել նաև որպես յուրահատուկ վարժանք մտքի համար,
որը կօգնի հետագայում հաջողությամբ լուծելու մարդու առջև հայտնված խնդիրները:
Ուսանողի համար պետք է պարզ դառնա, որ փիլիսոփայության խնդիրները սերտորեն
կապված են կյանքի բարդ և հակասական դրսևորումների հետ և բխում են դրանցից:
Վ.Կուզնեցովի կարծիքով՝ «իր սահմանային հարցերը փիլիսոփայությունը դնում է սահմանային կերպով, բացահայտում հիմքեր հիմքերի համար, փորձում է ապացուցել ապացույցներ և ռեֆլեքսիայի ենթարկել ռեֆլեքսիան: Եվ այդ պատճառով փիլիսոփայության
դասավանդումը մեծ հաշվով չի կարող լինել սովորական խնդիր»7:
Ինձ համար մի բան ակնհայտ է՝ փիլիսոփայել սովորեցնել հնարավոր չէ, /ինչպես
և հնարավոր չէ սովորեցնել արվեստ, ընդհանրապես ստեղծագործել/: Դրա համար մարդը
պետք է ունենա յուրահատուկ մտավոր հակումներ, որոնք թույլ կտան նրան իմաստավորել հավերժական հարցերի և նույնիսկ գաղտնիքի կարգավիճակ ձեռք բերած՝ «ի՞նչ է կեցությունը», «ո՞րն է մարդու կյանքի իմաստը», «ի՞նչ է մահը», «ինչ՞ է գիտակցությունը» և
նման բնույթի բարդ հարցեր: Ակնհայտ է, որ ուսանողների միայն փոքր տոկոսը կկարողանա խորանալ այդպիսի հարցերի մեջ: Բայց սովորել փիլիսոփայություն ոչ միայն
հնարավոր է, այլև անհրաժեշտ, ինչը նշանակում է որոշակի չափով փիլիսոփայական գիտելիքի, փիլիսոփայական ժառանգության յուրացում: Հասկանալի է, որ դա էլ հեշտ չէ և
ենթադրում է մտքի մեծ աշխատանք: Բայց կարևոր է ուսանողներին հասկացնել, որ ինչպես
նրանց կատարած զուտ մեխանիկական վարժանքներն են անհրաժեշտ մարմնի շարժումները, ձայնը, առոգանությունը մշակելու համար, այնպես էլ մտքի այդ աշխատանքը թույլ
կտա հասկանալ անհասկանալին, վերլուծել սեփական և ուրիշների պատկերացումներն
աշխարհի և մարդկանց մասին, հույս դնել սեփական ուժերի վրա, մշակել անհատական
վարքագիծ և գործել: Համոզված եմ, որ որքան էլ որոշ ուսանողների փիլիսոփայության
դասընթացը բարդ թվա, կամ էլ նրանք փորձեն անտարբեր ձևանալ, միևնույն է, այն ինչ-որ
բան կփոխի նրանց մեջ: Կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունը դրական արդյունք կունենա,
հատկապես, որ ոչ միայն տեսական, այլև դերասանական, օպերատորական և այլ բաժիններում սովորող ուսանողներն սկսել են ավելի հաճախ ընտրել տեսաբանի ուղին: Նման
պարագայում փիլիսոփայության միջոցով ձեռք բերված գիտելիքի դերը կլինի անփոխարինելի:
Յուրաքանչյուր դասախոսական գործունեություն անընդհատ որոնման գործընթաց
է, որի ժամանակ դասախոսը պետք է փորձի գտնել ի՞նչ և ինչպե՞ս դասավանդել հարցերի
պատասխանները: Այդ հարցերի պատասխանը կարելի է գտնել՝ նկատի առնելով ժամանակի և իրավիճակների գործոնները: Չէ՞ որ ժամանակը և իրավիճակը թելադրում են նոր
մեթոդների որոնում, և բացի դրանից՝ սովորեցնելով ուրիշներին՝ ինքդ էլ ես սովորում:
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СВЕТЛАНА АРЗУМАНЯН
ПРОБЛЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ ФИЛОСОФИИ
РЕЗЮМЕ
В статье исследуются проблемы, связанные с преподаванием философии. В центре
внимания процесс преподавания этого предмета в творческих вузах и, в особенности, в Ереванском государственном институте театра и кино. Выделяются те некоторые объективные и
субъективные причины, которые препятствуют и усложняют процесс его освоения студентами.
Особо подчеркивается необходимость и важность освоения философского знания будущими
деятелями искусства. Процесс преподавания философии предлагается осуществлять не только
с учетом традиционного опыта, но и возможностей новых методологических принципов.

SVETLANA ARZUMANYAN
THE PROBLEM OF TEACHING PHILOSOPHY
SUMMARY
The article considers the problems connected with teaching Philosophy. The article focuses on
teaching this subject in creative institutes, in particular, in Yerevan Institute of Theatre and
Cinematography. Some objective and subjective reasons are distinguished hindering and complicating
the process of students' mastering philosophical knowledge. It emphasizes the appropriation and
importance of mastering philosophical knowledge of creative students. The process of teaching
philosophy is proposed to carry out not only on the basis of traditional experience, but also
opportunities of new methodological principles .
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Ուսումնակրթական ծրագիր
Հեռուստա/Ինտերնետ նախագիծ
ԵԹԿՊԻ-ի Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի «Հեռուստաթատրոն-հետազոտություն» հեռուստա/ինտերնետ նախագիծը կոչված է ուսանողների արդյունավետ և բովանդակալի պրակտիկայի կազմակերպման և ինստիտուտի մասնագետների ստեղծագործական աշխատանքի գործընթացի խնդիրների լուծմանը:
Ծրագրի բովանդակությունն առնչվում է առկա կարևոր սոցիալական խնդիրներին, իսկ դրա իրականացումը հնարավորություն կընձեռի ինստիտուտի ներուժով ստեղծել ՀՀ թատրոնների առկա և հետագա խաղացանկի տեսառեեստրը:
Նախագիծը կարող է արդյունավետ լինել շահարկու սուբյեկտների աջակցությունը
ձեռք բերելու հարցում: Դրանք են՝ Կրթության, Մշակույթի, Սոցիալական ապահովության նախարարությունները, ՀՀ Թատերական գործիչների միությունը և թատրոնները,
հեռուստաալիքները, ինտերնետ կայքերը, որոնց գործունեությունը ծավալվում է մշակութային ոլորտում, անհատ ձեռներեցները, գործարարները, նաև մասնավոր գովազդատուները:
Տվյալ հեռուստա/ինտերնետ նախագծի հաջող իրականացումը կարող է բավական
շոշափելի գումարներ ապահովել՝ ինստիտուտի բյուջեն ավելացնելու համար:

Այս հոդվածի առաջին մասում ներկայացված է նախագիծն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործընթացների հերթականությունն ու ուղիները:
Երկրորդ մասը պարունակում է նախագծի բովանդակությանը՝ «Հեռուստաթատրոն-հետազոտություն» հեռուստաժանրին վերաբերող վերլուծություն:
ՄԱՍ 1-ին
Հեռուստատեսությունը՝ ի տարբերություն թատրոնի և կինոյի, որոնք որպես կանոն
«խտացնում» են իրականությունը՝ վերցնելով իրադարձությունների վճռական պահերը,
ծառայում է ոչ այնքան որպես խոշորացույց, որքան արտացոլող հայելի: Այդ հայելու մեջ
արտացոլումն ընկալվում է որպես իրականության համապատկեր և հետևաբար ուղղակիորեն ազդում է զանգվածային լսարանի դատողությունների, արժեքային կողմնորոշումների, վարքագծի և գործողությունների վրա: Հեռուստատեսության այդ գործոնն առնչվում
է սոցիալական շատ լուրջ խնդիրների լուծմանը:
Հեռուստատեսության «հեռուստաթատրոն» ժանրին փոխարինած, այսպես կոչված,
«ընտանեկան» սերիալների (հաճախակի՝ քրեական ուղղվածությամբ) գերակայությունը
մեր էկրաններին մտահոգիչ է, քանի որ «ընտանեկան» սերիալը տեսարանի արարում է
ուղղակիորեն կյանքից և այդ կյանքի խաղարկային եղանակով մոդելավորումն էկրանի
վրա: Անկեղծորեն ասած` իրավիճակն ահարկու է, և այս արատավոր շրջանը պետք է վերափոխվի: Տվյալ հեռուստաինտերնետ ուսումնակրթական նախագիծն ուղղված է ծառայելու
բուն այդ նպատակին:
Մտորելով հեռուստաթատրոնի «վերակենդանացման» հնարավորության մասին
(նաև՝ ինտերնետ հեռարձակման տարբերակով)՝ գալիս ենք այն եզրակացության, որ
նպատակահարմար է իրագործել «հեռուստաթատրոն-հետազոտություն» ժանրի նախա-
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գիծ, որի ուսումնասիրության և զանգվածային հեռուստա-ինտերնետ լսարանին ներկայացնելու առարկա կդառնա հայկական՝ ինչպես մայրաքաղաքային, այնպես էլ շրջանների
թատրոնների արդեն բեմադրված ներկայացումները, ինչպես նաև ԵԹԿՊԻ-ի ուսանողների դիպլոմային և կուրսային աշխատանքները:
Նշենք, որ «պատրաստի» ներկայացումները՝ որպես նախագծի նյութ օգտագործելն
ունի իր առավելությունները և բացասական կողմերը: Օրինակ, կարող են գոյանալ ստեղծագործական տարաձայնություններ հեռուստատեսության և թատրոնի բեմադրող ռեժիսորների միջև: Դժվարություններ կարող են ներկայացնել թատերական դերասանի և
պիեսի գործող անձի տարիքային անհամապատասխանությունները, որոնք հնարավոր է
կոծկել բեմում, սակայն, անընդունելի են հեռուստաէկրանին: Անխուսափելի է նկարչական և երաժշտական ձևավորման մեջ ճշգրտումներ կատարելու անհրաժեշտությունը և
այլն... Հետևաբար անհրաժեշտ է ի սկզբանե համակարգել, հստակեցնել նախագծի հեղինակների և թատրոնի ու որոշակի թատերական ներկայացման հեղինակների միջև հեղինակային իրավունքների հարցերը:
Ինչ վերաբերում է առավելություններին, այս նախագիծն ունի կարևոր սոցիալական և մշակութային նշանակություն: Բացի դրանից, չնայած նրան, որ պահանջվելու է
կազմակերպչական և ստեղծագործական ծավալուն աշխատանք, նախագիծը չի սկսելու
գործել բացարձակ “զրոյիցե:
Նախագծի հաջող իրականացման համար անհրաժեշտ է ստեղծել ինստիտուտի
առաջատար մասնագետներից կազմված գեղարվեստական խորհուրդ, որը, ծանոթանալով թատրոնների առկա խաղացանկին, նախագծի պրոդյուսերի, խմբագրի և ռեժիսորի
հետ համատեղ կիրականացնի խիստ ընտրություն՝ հաշվի առնելով բարոյական, մշակութային և գաղափարախոսական հայեցակետերը: Ընդ որում՝ նախագծի նյութ կարող են դառնալ ինչպես համընդհանուր ճանաչում և ժողովրդականություն վաստակած բեմադրությունները, այնպես նաև բոլորովին նոր, նույնիսկ նորարարական աշխատանքները:
Սկզբնական շրջանում նպատակահարմար է ընտրել տեխնիկական առումով հեռուստաէկրանին փոխադրելու առավել «հարմար» բեմադրություններ: Հետագայում ներկայացումների ցանկն անընդմեջ պիտի լրացվի նորանոր անվանումներով և նախագծի
վերջնանպատակը պիտի լինի մեր թատրոնների ներկայացումների էլեկտրոնային ցանկի
/ինտերնետ ռեեստրի/ ստեղծումը:
«Փոխադրել» ասելով՝ նկատի ունենք, որ ծրագրի դրամատիկ բաղադրիչը պիտի
լինի ոչ թե թատերական ներկայացման հեռարձակում կամ «կոնսերվացում», արխիվացում, այլ լիարժեք հեռուստաբեմադրություն:
Ընտրություն կատարելուց և թատրոնի հետ պայմանվորվածություն ձեռք բերելուց
հետո, գործընթացին միանում է թատերագետ գրականագետ-պատմաբանը, քանի որ տվյալ ժանրը ենթադրում է գրական վերլուծություն, և անհրաժեշտ է վերականգնել գրական
գործի ստեղծման ժամանակաշրջանի միջավայրը և գրական համատեքստը, ուրվագծել
հեղինակի կերպարը որպես արտիստ, մտածող, անհատ:
Գրական ստեղծագործության մեջ պատկերված աշխարհը, հեղինակի կենսագրության էջերը և նրա ներաշխարհը պիտի հայտնվեն էկրանին՝ սերտորեն միահյուսվելով ներկայացման «հեռուստաթարգմանության» դրվագների հետ, բացատրելով և լրացնելով միմյանց, կազմելով գեղարվեստա-վավերագրական գործ:
Նախագծի ռեժիսորը պիտի դառնա թատերական ռեժիսորի լիիրավ համահեղինակը և հնարավորություն ունենա մշակել և իրականացնել իր սեփական ռեժիսորական
լուծումը՝ համաձայն հեռուստաթատրոնի ձևաչափի: Դա անհրաժեշտ է, քանի որ հեռուստաբեմադրությունը պահանջում է հեռուստատեսության ստեղծագործական հնարավորու-
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թյունների ողջ ներկապնակի կիրառում՝ տեղադրում /մոնտաժ/, գործողության բազմաձայնություն /պոլիֆոնիա/, խոշոր պլաններ, նկարահանման հետադարձ կետեր, հատուկ
տեմպո-ռիթմ, լուսա-գունային լուծումներ և շպար /գրիմ/… Անհրաժեշտության դեպքում
նույնիսկ պիտի մշակվի լիովին նոր գեղարվեստական և երաժշտական ձևավորում:
«Պատմություն-դրամա» միաձուլման ձևաչափի մեջ կարող են ներառվել ֆոտո և
կինո նյութեր, նկարներ, խորհրդանիշ պատկերներ և այլն… Ընդ որում՝ ոչ միայն ներդաշնակ պարագայով, այլ նաև կոնտրապունկտի կիրառմամբ:
Ինչպես բազմիցս նշվել է, հեռուստատեսությանը բնորոշ է իբրև “ռենտգենե ծառայելու և լսարանի հետ հաղոդակցվելու հատկությունը: Ուստի տվյալ ծրագրում կարևոր
գործոն է «Հաղորդավարի» կերպարը, ով, հանդես գալով եթերում որպես պատմիչ, հետազոտող, պիտի իրականացնի ուղղակի, բաց հաղորդակցություն հանդիսատեսի հետ:
Հաղորդման ընթացքում հաղորդավարը կարող է տվյալ հաղորդման թեմայով անցկացնել
ինտերակտիվ «ինտելեկտուալ» վիկտորինա, որի հաղթողները կպարգևատրվեն դարձյալ
“ինտելեկտուալե մրցանակներով՝ գրքերով, նկարներով, մշակութային նյութեր զետեղող
կրիչներով /դիսկերով/ և այլն…
Հայկական հեռուստաթատրոնի պատմությունն ունեցել է մեծ, հզոր, փայլուն ժամանակաշրջան, որը պահանջում է հատուկ ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Այս
հոդվածի շրջանակում նույնիսկ պարզ թվարկումն այն մեր տաղանդավոր արվեստագետների, ովքեր իրենց լուման են ներդրել մեր հեռուստաթատրոնի ձևավորման և զարգացման գործում, արդեն իսկ մի մեծ տարածություն կզբաղեցնի:
Փորձենք հիշատակել թեկուզ ոմանց.
Բեմադրիչներ, նկարիչներ, օպերատորներ՝ Կարլեն Վարժապետյան, Թամարա
Բիտյուցկայա-Էլիբեկյան, Հրաչյա Աշուղյան, Ռուբեն Հախվերդյան, Գաստելլո Գասպարյան,
Հենրիկ Խալաթյան, Գագիկ Հարությունյան, Բորիս Պետրոսյան, դերասաններ՝ Սոս
Սարգսյան, Մետաքսյա Սիմոնյան, Էդգար Էլբակյան, Մելինե Համամջյան, Վլադիմիր
Մսրյան, Մայիս Կարագյոզյան, Յուրի Ամիրյան, Իշխան Ղազարյան, Ռաֆայել Քոթանջյան,
Անահիտ Թոփչյան, Կարեն Ջանիբեկյան, Լորենց Առուշանյան, Գուժ Մանուկյան, Հարություն Մովսիսյան, Արծրուն Մանուկյան, Ռուդոլֆ Ղևոնդյան, Արմեն Էլբակյան, Էվելինա
Շահիրյան, Արթուր Ութմազյան, Արմեն Խանդիկյան, Լևոն Շարաֆյան, Վլադիմիր Քոչարյան,
Գրիգոր Գաբրիելյան...
ՄԱՍ 2-րդ
Ժամանակակից հայկական հեռուստաէկրանին գրեթե բացակայում է հեռուստավիպակը կամ հեռուստանովելը, որոնք լավ ներկայացված են ռուսական հեռուստատեսության ծրագրերում: Ի տարբերություն «ընտանեկան» սերիալների, որոնցում ժամանակն ընթանում է հանդիսատեսի իրական կյանքի ժամանակին համարյա համաչափ,
իսկ իրադարձությունները զուրկ են ավարտին հասնող միջանկյալ գործողության պարագայից, հեռուստավիպակը և հեռուստանովելը սովորաբար օգտագործում են որոշակի եզրահանգման, ավարտի բերող սյուժեներ:
Որպեսզի ներկայում փորձենք «վերակենդանացնել» հեռուստաթատրոնը, պետք է
հասկանանք հեռուստաթատրոնի զարգացման ուղիները՝ որպես արվեստի ինքնուրույն,
անկախ տեսակ: Ուղեգծենք թեմայի սահմանները:
Անդրադառնալով կատարողական արվեստի զարգացմանը, որն ունի դարերի ու
հազարամյակների պատմություն, տեսնում ենք թատերական ձևերի հարափոփոխ տեսակը:
Եվրոպական թատրոնը նման չէ Արևելքի ժողովուրդների թատրոնին, XVIII դարի թատրոնը տարբերվում է XX դարի թատրոնից...
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Հեռուստաթատրոնի պատմությունը չափվում է ընդամենը տասնամյակներով, սակայն հեռուստաթատրոնի նույնիսկ այս կարճ ուղին, ինչպես նաև հեռուստատեսության
ողջ բազմակողմանի պրակտիկան, անընդհատ շարժման, զարգացման մեջ է: Հեռուստատեսության կայացման վաղ տարիներին շատերին թվում էր, որ հեռարձակման գեղարվեստական մակարդակը որոշվում է տեխնիկական սարքավորումների հնարավորությունների որակով: Այսօր մենք գիտենք, որ ըստ էության դա կապված է ոչ թե տեխնոլոգիաների
հետ, այլ այդ տեխնիկայի օգտագործման բնույթի՝ այն գաղափարական և գեղարվեստական խնդիրների, որոնց լուծմանն են ծառայում տվյալ տեխնիկական միջոցները:
Ինչ վերաբերում է հեռուստաթատրոնի արդյունավետ ձևաչափերի զարգացման
հեռանկարներին, այս գործընթացն ուղղակիորեն կախված է հասարակական պահանջներից, որոնց բավարարման /լուծման/ խնդիրը և կոչված է լուծել հեռուստատեսությունը:
Եթե անդրադառնանք ռուսական հեռուստաթատրոնին, ապա, եթե սկզբնական շրջանում նա բավական երկար ժամանակ առաջնորդվում էր բեմարվեստի ձևերով՝ «թատերային շրջան», ապա այժմ այն անցնում է «ֆիլմային» փուլը, ինչը հանգեցրել է զգալի
կորուստների: Բազմաթիվ ռուսական հեռուստասերիալներին արդեն իսկ բնորոշ չէ հեռուստատեսության բազային առանձնահատկությունը՝ հաղորդակցության հնարավորությունը:
Հեռուստաթատրոնը և՛ թատերական ներկայացման հեռարձակում է բեմահարթակից, և՛ թատերական ներկայացման հեռարձակում հեռուստատաղավարից, և՛ այդ ներկայացման վերափոխումը հեռուստաֆիլմի, և՛ թատերական պիեսի կամ ոչ դրամատիկ գրական գործի ինքնուրույն հեռուստատեսային բեմադրություն, վերջապես՝ նաև ըստ բուն
հեռուստապիեսի կամ հեռուստասցենարի բեմադրություն:
Քաջ հայտնի է, որ հեռուստատեսության բաց կառուցվածքը հնարավորություն է
տալիս ներառելու հեռուստադիտողին վերլուծության և էկրան-հեռուստադիտող երկխոսության գործընթացին: Այդ շփման հատուկ, հաղորդակցական բնույթը հանգեցնում է
պատմողական սկզբունքի գերակշռության և լսարանի հետ պոտենցիոնալ երկխոսության
վերածվող մենախոսության ժանրի լայն տարածմանը նաև հեռուստաթատրոնի պարագայում: Իսկ հեռահաղորդակցման բնույթը, «դեմ առ դեմ» շփումը, թելադրում է լիրիկական սկզբունքի գերակշռությունը, որը ներթափանցում է նույնիսկ էպիկական կառույցների մեջ և սուբյեկտիվ երանգ հաղորդում դրանց:
Դեռևս Բելինսկին իր «Պոեզիայի բաժանումը ցեղերի և տեսակների» հոդվածում
նշել է, որ դրաման ընդդիմադիր տարրերի՝ էպիկական օբյեկտիվության և քնարական
սուբյեկտիվության, հաշտեցում է, սակայն դա ո՛չ էպիկա է և ո՛չ էլ լիրիկա, այլ մի երրորդ,
բոլորովին նոր և անկախ երևույթ՝ չնայած նրան, որ կազմավորվել է այդ երկուսից: Սակայն Բելինսկին նաև նշում էր պոեզիայի տարբեր տեսակների միջև սահմանների պայմանականությունը և դրանց առանձին տարրերի փոխներթափանցումը: Թատրոնի հետագա զարգացման փորձն ավելի որոշակիորեն, քան Բելինսկու ժամանակներում, ցույց
տվեց այդ փոխներթափանցման առկայությունը:
Բրեխտի Էպիկական թատրոնը, պիեսներ-օրագրերը, հեղինակի՝ որպես գործող
անձ, մտորումները և փաստարկները, գործողությունը մեկնաբանող երգչախումբը, մշտական անդրադարձը հերոսների գիտակցության և հիշողությունների խորքերը և այլն, և
այլն… Այդ ամենը ժամանակակից թատերաբեմի համար դարձել է սովորական երևույթ:
Սակայն, եթե բեմարվեստի համար դա զարգացման միտումներից միայն մեկն է, ապա
հեռուստաթատրոնի համար հանդիսանում է արտահայտչության առանձնահատկություն,
սկզբունքային գիծ:
Դրամատիկականի, քնարականի և էպիկականի միաձուլման պարագայում հեռուստաթատրոնի ժանրում այնուամենայնիվ գերիշխող են դառնում էպոսը և լիրիկան,
հստակ կողմնորոշում կրող անձի ուղիղ խոսքը:
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Հեռուստադրամատուրգիային բնորոշ է դրամատիկ սկզբունքի տրանսֆորմացիան
պատմողականի: «Պատմողական» դրամատուրգիայի ձևաչափը ենթադրում է դրամատիկ
համակարգը ճեղքող, հեռուստադիտողին, հանդիսատեսին դիմող զրուցակցի կերպարը:
Դրա արդյունքն է հեռուստաթատրոնի մենախոսական տեսակների առատությունը: Մենախոսությունը, որի շնորհիվ բացահայտվում, «խոշոր պլանով» պատկերվում է անձը, հեռուստաթատրոնի հիմնական ձևերից է: Ընդ որում, այն կարող է ներկայացվել իբրև անկախ դրամատուրգիական կառուցվածք, կամ որպես գործողությունը կազմավորող կարևոր
տարրերից մեկը: Հեռուստաէկրանի պարագայում լիովին օրգանական են դառնում բազմաթիվ գրական ստեղծագործություններ, որոնք խորթ են թատերաբեմին:
Մենախոսության ձևերից է մեկ դերասանի թատրոնը, որտեղ հեղինակի ինքնությունը ներկայացվում է՝ արտացոլված կատարող անձի կերպարում: Շնորհիվ հեռուստաէկրանի՝ «ռենտգեն» ծառայելու հատկության, դերասանի ինքնադիմանկարն, ասես, նշմարվում է գեղարվեստական կերպարի պատկերում:
Հիշատակենք տվյալ ժանրի երկու վառ օրինակներ, որոնք հստակորեն փաստում
են կատարողի անձնավորության կարևորությունը հեռուստատեսության պարագայում.
Օ. Տաբակովը, իմպրովիզացիոն թեթևությամբ կերպարանափոխվելով, դերից դեր
անցնելով, կարդում է Երշովի “Конек-Горбунок” հեքիաթը՝ չթաքցնելով նյութի մեջ սուզվելուց իրեն համակող դերասանական հաճույքը: Բոլորովին այլ` զուսպ, ոչ զգացմունքային,
նույնիսկ փոքր-ինչ հեգնական եղանակով է կատարում Լ. Ֆիլատովը իր “Сказка про Федота-стрельца удалого молодца” բանաստեղծական պոեմը:
Այսպիսով, հեռուստատեսությունում անձնավորության կարևորությունն անվիճելի
է, և այդ հանգամանքը բնականորեն հանգեցնում է «մենախոսության» ժանրի հաճախակի
կիրառմանը:
«Մենախոսություններ»՝ հենց այդպես էր անվանել իր 70-ականների հեռուստածրագիրը Բ. Բաբոչկինը: Պուշկինի ողբերգություններից վերցվել էին միայն Ժլատ Ասպետի,
Սալյերիի, Պիմենի, Բորիս Գոդունովի, «Խնջույք ժանտախտի ժամանակ» պիեսից Նախագահի մենախոսությունները: Դա զգացմունքների և մարդկային ճակատագրերի մի առանձնահատուկ ներկապնակ էր, կերպարների ինքնաբացահայտման խտացված պահեր, հայտնություն: Եվ ողջ այս բազմազանությունն ընդգրկում էր դերասանի անձնավորությունը:
Սցենարի հեղինակ և ռեժիսոր Ա. Բելինսկու (1963թ.) “Кюхля” լենինգրադյան հեռուստաբեմադրությունում Ս. Յուրսկու կերտած կերպարը նույնպես կրում էր անձի՝
«ռենտգենով» անցկացրած բնույթ, ինչը «բացում էր» դրամատուրգիական կառուցվածքը,
միևնույն ժամանակ խտացնելով գործողությունը՝ հասցնում էր այն մոնոդրամայի ժանրի
ձևաչափին, որը կտրուկ մոտեցնում է հեռուստադիտողին էկրանին հայտնված անձի՝
դերասանի, և նրա կերտած հերոսի ներաշխարհին:
Արձակ գործերի հեռուստաբեմադրություններում մենախոսության գործառույթները հաճախակի կրում է հեղինակի անունից ներկայացող գործող անձը: Դեռևս հին ժողովրդական թատրոնում՝ բուռլեսկում, Պետրուշկայի թատրոնում, կարելի է հիշատակել
այդ գործառույթը կատարող պերսոնաժներին: Այդ պերսոնաժի հայտնվելը հեռուստատեսային բեմադրությունում վիճակված էր նաև հեռուստատեսության ռեպորտաժի ժանրով՝
մեկնաբանի գործառույթների պարագայով:
Հեղինակի կերպարը մարմնավորող՝ պատմիչ, հետազոտող հանդես եկող Հաղորդավարի հիշվող կերպարը նպաստում է հեռուստադրամայի պատմողական ձևերի վերափոխմանը երկխոսության: Հանդիսատեսի հետ ուղղակի շփումն այսօր հանդիպում է և՛
հեռուստասերիալում, և՛ խաղարկային հեռուստաֆիլմում: Ճիշտ այնպես, ինչպես որ հեռուստադրաման՝ որպես ամբողջություն, կարող է լինել էպիկական-դրամատիկական և
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քնարական-դրամատիկական, հեղինակի կերպարը նույնպես մոտ է դրանցից մեկին կամ
մյուսին: «Գրական» հեռուստաթատրոնի պարագայում արձակ գործը ոչ թե պարզապես
ընթերցվում է էկրանից, այլ ձևավորում է տեսարանի հատուկ ձևաչափ: «Գրական» հեռուստաթատրոնն իր արտահայտչամիջոցները հայթայթում է արվեստի գրեթե բոլոր
ձևերում: Նմանատիպ մոտեցումներ դրսևորվում են նաև բեմարվեստում:
Օրինակ, Յուրի Լյուբիմովի Տագանկայի թատրոնի բազմաթիվ ներկայացումներ, ինչպիսիք են՝ “Антимиры”, “Послушайте!”, “Павшие и живые”, “Товарищ, верь…”, “Деревянные
кони”, հստակորեն կապված են հեռուստատեսային “գրականե թատրոնի հետ: Դրանք
չունեն դրամատիկ սյուժե, համատեղում են հրապարակախոսական պաթոսը և քնարական խոստովանությունը, հարակից են և՛ գրական էստրադային, և՛ կրկեսային մնջախաղին, և՛ հրապարակային ֆարսի տեսարանին: Ե՛վ այստեղ, և՛ այնտեղ լայնորեն օգտագործվում են գեղանկարչական խորհրդանիշներ, դետալի կիրառում, բեմական մանրապատումների հետ զուգորդվող պոեզիայի և արձակի ընթերցանություն:
Այդ գեղագիտական միտումի արմատները գալիս են և՛ XX դարի 20-ականների
ագիտ-թատրոնից, և՛ Վախթանգովի թատրոնի հեգնական ու տոնական իմպրովիզացիոն
խաղի ավանդույթից, և՛ Բրեխտի ու Մեյերխոլդի գեղագիտությունից: Ակնհայտ է նաև ժամանակակից գեղարվեստական մշակույթի հետաքրքրության գործոնը փաստի, փաստաթղթի հանդեպ:
Սկիզբ առնելով որպես մի յուրատեսակ «տեսանելի ընթերցում»` գրական թատրոնը հիմնավորվեց որպես ընթերցողի թատրոն, որտեղ հեռուստադիտողի ընկալումը և
երևակայությունը համահունչ են գրական գործն ընթերցողի ըմբռնմանը: Նրանց մեջ գոյացող, ձևավորվող զգայական զուգորդումները, ընկալումը շատ ավելի հարուստ են և
բազմիմաստ, քան որոշակի զգայական պատկերներ թելադրող թատերաբեմի և կինոէկրանի
պարագայում:
Գրական գործի տեքստում թաքնված գրավիչ տեսաշարը բացահայտելու համար
գրական հեռուստաթատրոնը պահանջում է հեռուստառեժիսորի արտահայտչամիջոցների
ողջ ներկապնակի ակտիվ կիրառում:
«Պատմություն-գործողություն» ձևաչափի մեջ կարող են ներառվել լուսանկարներ,
նկարներ, գեղանկարչական խորհրդանիշներ, պատկերներ, ֆիլմերի կադրեր, և այլն: Ընդ
որում՝ ոչ միայն ներդաշնակության պարագայով, այլ նաև կոնտրապունկտի կիրառմամբ:
Գրական հեռուստաթատրոնից շատ ավելի ուշ կազմավորվել է հեռուստաթատրոն-հետազոտություն ժանրը: Նրա առաջնային ուշադրությունը հղվում է գրողին՝ իր անհատականությանը, ստեղծագործական ուղուն և դարաշրջանին: Հետազոտական հեռուստադրամատուրգիան ներառում է գրական վերլուծության տարրեր, վերականգնում կենսական միջավայրը և գրական համատեքստը, որում և ծնվել է ստեղծագործությունը, կերտում է հեղինակի կերպարը՝ որպես արվեստագետ, մտավորական, անձ: Հեղինակի
ստեղծագործության մեջ վերարտադրված աշխարհը, նրա կենսագրության էջերը և ներաշխարհը էկրանի վրա հայտնվում են սերտորեն փոխկապակցված՝ բացատրելով և լրացնելով միմյանց, ձևավորելով հեղինակի գեղարվեստա-վավերագրական դիմանկարը:
Ռուսական Կենտրոնական հեռուստատեսության՝ Ա. Էֆրոսի՝ իր իսկ սեփական
սցենարով “Всего несколько слов в честь господина Мольера” բեմադրությունում, որը ցուցադրվել է 1974թ., դրամատուրգիան ստեղծվել է Մոլիերի մասին Միխայիլ Բուլգակովի
վեպի հատվածների և Մոլիերի “Дон Жуан” պիեսի տեսարանների համադրման հիմունքով: Գլխավոր դերը խաղացել է Յուրի Լյուբիմովը՝ խաղացել է սուր և ակտուալ՝ դերում
արտահայտելով իր մտորումներն արվեստագետի կոչման և ճակատագրի մասին:

«Ðºèàôêî²Â²îðàÜ-Ðºî²¼àîàôÂÚàôÜ»
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Անցյալի և ներկայի միջև կապ սահմանող Հաղորդավարի՝ լսարանի հետ շփման
հատուկ, ուղղակի բնույթը, ռեպորտաժային բաց կառուցվածքը, սուր լրագրողական ելքը
գրական գործի շրջանակներից դեպի հեղինակի անձը և դարաշրջանը, դեպի ներկայի
մտածողությունը և մտորումները՝ այս ամենը և գրական, և հետազոտական հեռուստաթատրոնի առանձնահատկություններն են: Դրանց պարագայում կայանում է ռեպորտաժի
վավերականության և թատերական պայմանականության միաձուլում, սինթեզ:
Այսպիսով՝ հեռուստաներկայացումը կարող է լինել ավելի ռեալիստական, քան
կինոնկարը, և ավելի պայմանական, քան թատերական ներկայացումը: Եթե անդրադառնանք պիեսների կինոէկրանացումներին, կինոարվեստին այնքան էլ բնորոշ չէ պայմանականության բավարար հնարավորությունը, իսկ թատերական բեմադրությունն ի սկզբանե
պայմանական է և չի կարող լինել բավարար չափով ռեալիստական:
Ամփոփելով վերոնշվածը՝ կարող ենք փաստել, որ հեռուստաթատրոնն ամենևին էլ
չի սպառել իր ստեղծագործական հնարավորությունները, ուստի դրանք կարող են արդյունավետ կիրառվել տվյալ նախագծի ձևաչափում:
Եզրակացնենք՝ «Հեռուստաթատրոն-հետազոտություն» հեռուստա/ինտերնետ նախագծի իրականացումը կոչված է աջակցելու ինստիտուտի առաջատար մասնագետների,
մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ուսանողների և շրջանավարտների ստեղծագործական գործունեության ակտիվացման խնդիրների լուծմանը և կարող է ավելի արդյունավետ և բովանդակալի դարձնել ուսանողների պրակտիկայի գործընթացը:
Նախագիծը հնարավորություն կընձեռի ապահովելու լրացուցիչ գումարների ներդրումներն ինստիտուտի բյուջե:
Բացի դրանից՝ այս նախագծի իրականացումն առնչվում է սոցիալական կարևոր
խնդիրների հետ, ինչպես նաև ենթադրում է ՀՀ թատրոնների առկա և ապագա խաղացանկերի տեսառեեստրի ստեղծումն ու անընդմեջ լրացումը, ինչը կարծում ենք անհրաժեշտ է
մշակութային արժեքները պահպանելու և զանգվածային հեռուստա-ինտերնետ լսարանին ներկայացնելու գործում:
Կարծում ենք, որ այդ գործառույթը վայել է հենց ԵԹԿՊԻ-ին:

АСМИК ГИШЯН
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“ТВ-театр исследование”
ТЕЛЕ/ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
РЕЗЮМЕ
Данный теле/интернет проект Центра карьеры и практики ЕГИТИК-а – учебно-познавательная программа “ТВ-театр исследование”, призвана служить решению серьезных социальных проблем, созданию видео реестра спектаклей театров РА, содействовать активизации научной и творческой деятельности ведущих специалистов и выпускников института и
осуществлению плодотворной практики нашего студенчества.
В первой части статьи обрисован ход и последовательность работ, необходимых для
осуществления проекта.
Вторая часть содержит теоретические размышления относительно содержательной составляющей проекта, а именно – жанра “ТВ-театр исследование”.
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HASMIK GISHYAN
"TV-THEATRE RESEARCH"
ACADEMIC PROGRAM
TV / INTERNET PROJECT
SUMMARY
"TV-Theatre research" TV- Internet project of YSITC`s Career Center aims at managing
effective and meaningful internships for students and graduates, and also aims at solving the problems
concerning process of creative work for specialists of the Institute.
The program content is related to the important social problems and its implementation will
enable the Institute to create the existing and future full repertoire of all theaters with the existing
potential of the Institute.
In the first chapter are presented the sequences and ways necessary for the project
implementation.
Chapter 2 contains analysis concerning the contents of "TV-theatre research" project.
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àôêàôòØ²Ü ÆÜîºð²ÎîÆì ØºÂà¸Üºð. ÎÆð²èØ²Ü
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ, ²è²ìºÈàôÂÚàôÜÜºðÜ àô
ÂºðàôÂÚàôÜÜºðÀ
Բարձրագույն կրթության ոլորտում աշխատելիս Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում հաճախ բախվում ենք «ուսանողամետ» և «ինտերակտիվ կրթություն» տերմիններին՝ կարևորելով դրանց դերը ժամանակակից աշխատաշուկայի պահանջներին բավարարող մասնագետ պատրաստելու գործընթացում:
Աշխատանքը նվիրված է մանկավարժության արդիական հիմնախնդիրներից մեկին՝ ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդներին: Աշխատանքում համադրված են ուսուցման
ավանդական և ժամանակակից մեթոդները՝ ներկայացնելով ինտերակտիվ ուսուցման
առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թերությունները, ինչպես նաև ինտերակտիվ մեթոդներով դասավանդման մեկ դասի օրինակ:
Աշխատանքում ներկայացված նյութը կարելի է կիրառել դասախոսների վերապատրաստման դասերի ընթացքում:
I. ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Յուրաքանչյուր պատմական ժամանակաշրջանում կրթության համար առաջնային
են եղել տարբեր մոտեցումներ, օրինակ՝ անտիկ դարաշրջանում՝ բնակենտրոն մոտեցումը,
սխոլաստիկականում՝ աստվածակենտրոնը, դասականում՝ բանակենտրոնը և սոցիոկենտրոնը, ժամանակակիցում՝ մարդակենտրոնը: Տարբեր ժամանակաշրջանների մոտեցումների հիման վրա այժմ ուսուցման մոդելները բաժանվում են երեք խմբի` պասիվ (էքստրաակտիվ ռեժիմ), ակտիվ (ինտրաակտիվ ռեժիմ), ինտրերակտիվ (ինտերակտիվ ռեժիմ):19
Պասիվ ուսուցման ժամանակ ուսանողը հանդես է գալիս որպես ուսուցանվող
«օբյեկտ»: Պասիվ մոդելի առանձնահատկությունն ուսուցանող միջավայրի ակտիվությունն է: Դա նշանակում է, որ ուսանողները յուրացնում են նյութը դասախոսի խոսքից
կամ դասագրքի տեքստից, չեն շփվում միմյանց հետ և չեն կատարում ոչ մի ստեղծագործական առաջադրանք: Այսպիսի մոդելի օրինակներ են դասերի ավանդական հին
ձևերը: Ավանդական ուսուցման մոդելի հիմնական բնութագրական գծերը հետևյալն են՝
դասախոսը միակ սուբյեկտն է, և նա է որոշում մատուցվող ինֆորմացիայի թեմաները,
ծավալները, սահմանում ժամանակահատվածները: Հետաքրքիր բնութագիր են տվել Ս.Բ.
Կարաբեկյանը և Հ. Մ. Քոչարյանը՝ իրենց մեթոդական ուղենիշում գրելով. «Այս մոդելում
կրթական գործընթացն ընկալվում է իբրև դասավանդում, որպես գիտելիքի փոխանցում,
բայց ոչ նաև իբրև ուսումնառություն, կամ գիտելիքի յուրացում: Կրթության որակն էլ, համապատասխանաբար, կարող է դիտարկվել միայն որպես դասավանդման որակ, հետևապես՝ ուսումնառության որակը դառնում է դասավանդման, այն է՝ գիտելիքի փոխանցման
որակի արդյունք, ուստի կրթական վերջնարդյունքները գնահատելիս իրականում գնահատվում է ոչ թե գիտելիքի յուրացման, այլ գիտելիքի փոխանցման որակը, հետևապես՝
կրթական պրոցեսի որակը լիակատար կերպով չի չափվում»20։

«Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների տեսությունն ու պրակտիկան» , Եր. 2011
Ս.Բ. Կարաբեկյան , Հ. Մ. Քոչարյան, «Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ
դասընթաց» մեթոդական ուղենիշ, Եր. 2011
19
20
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Դիտարկելով ակտիվ մոդելը, հարկ է նշել, որ այն նպաստում է սովորողների
իմացական գործունեությանը և ինքնուրույնությանը: Ակտիվ ուսուցումը ենթադրում է
այնպիսի ուսուցում, որտեղ դասախոսը չի մատուցում պատրաստի գիտելիքները, այլ
ուսուցման ակտիվ պրակտիկ գործունեության ընթացքում ուսանողն ինքնուրույն է գիտելիք ձեռք բերում: Այս մոդելում հիմնականում առկա են ստեղծագործական՝ առավել
հաճախ տնային առաջադրանքները և պարտադիր շփումն ուսանող-դասախոս համակարգում: Ուսուցման ճանաչողական գործընթացն ակտիվացնելու համար դասախոսը կիրառում է ուսուցման ավանդական մեթոդները՝ օգտագործելով այնպիսի հնարներ, ինչպիսիք են պրոբլեմային իրավիճակի ստեղծումը կամ հարցադրումը՝ ներառելով պրակտիկ
վարժություններ, խնդիրներ։ Ինքնին հասկանալի է, որ ակտիվ մեթոդների կիրառումն
ուղղված է մտածողության զարգացմանը, հետաքրքրությունների, գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների ձևավորմանը, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ այդ գործընթացը բավականին շատ ժամանակ է պահանջում և այդ պատճառով ուղղակի անհնար
է անցկացնել ողջ ուսուցումը միայն ակտիվ մեթոդներով։
Ակտիվ ուսուցման մեթոդի հետ զուգահեռ կիրառվում են նաև ավանդական մեթոդներ, ինչպիսիք են պատմելը, բացատրելը, դասախոսությունը։ Այս մոդելի թերությունն այն
է, որ սովորողները հանդես են գալիս որպես ուսուցման սուբյեկտ միայն իրենց համար և
կրթական գործընթացում փոխգործակցում են լոկ ուսուցչի հետ: Հետևաբար կարելի է
ասել, որ այս մոդելին բնորոշ է միակողմանի ուղղվածությունը, այսինքն` միայն առկա են
ինքնուրույն գործունեության, ինքնուսուցման, ինքնադաստիարակության, ինքնազարգացման տեխնոլոգիաներ: Այսինքն, կարելի է եզրակացնել, որ ակտիվ ուսուցումը դասախոսների և ուսանողների միջև փոխգործակցություն է, որտեղ դասախոսները և ուսանողները շփվում են միմյանց հետ դասի ժամանակ, և սովորողներն այլևս պասիվ ունկնդիրներ չեն, այլ դասի ակտիվ մասնակիցներ են։ Եթե պասիվ մեթոդի ժամանակ դասի
հիմնական գործող անձը դասախոսն էր, ապա այստեղ դասախոս-ուսանող փոխազդեցությունը հավասար մակարդակի վրա է՝ սուբյեկտ-սուբյեկտային փոխհարաբերություններ։
Պասիվ ուսուցումը ենթադրում է ուսուցում ավտորիտար ոճով, իսկ ակտիվ ուսուցումը՝
ժողովրդավարական ոճով։
Ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդ հասկացության արմատը, որը հայերենով նաև
անվանում են փոխգործուն, թարգմանվել է անգլերենից (inter - փոխադարձ, act – գործողություն): Այս մեթոդի նպատակն է կազմակերպել ուսուցման այնպիսի պայմաններ,
որոնց առկայությամբ բոլոր սովորողներն ակտիվորեն փոխգործակցում են: Սակայն
խմբային ուսուցման պայմաններում ուսանողների միջև փոխազդեցություն կազմակերպելու հնարավորությունները սահմանափակ են։ Այստեղ հիմնականում օգտագործվում
են ենթախմբային կամ համախմբային քննարկումների տարբեր հնարքներ ու մեթոդներ,
որոնք բավական արդյունավետ են կարծիքների ձևավորման, փոխանակման, ընդհանուր
մոտեցումների մշակման համար։ Ինտերակտիվ ուսուցման կազմակերպումը ենթադրում
է կենսական իրավիճակների մոդելավորում, դերային խաղերի օգտագործում, հարցերի և
խնդիրների ընդհանրացնող հետևություն հանգամանքների և իրավիճակների վերլուծության հիման վրա, տեղեկատվական հոսքերի ներթափանցում գիտակցության մեջ, որը
դրդում է ակտիվ գործունեության, այդ իսկ պատճառով դասի կառուցվածքի մեջ ներառվում են ուսուցման ինտերակտիվ մոդելի միայն տարրեր, օրինակ` ինտերակտիվ տեխնոլոգիաներ, այսինքն` կոնկրետ ձևեր կամ մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս դարձնել դասն
անսովոր և ավելի հագեցած ու հետաքրքիր, չնայած կարելի է նաև անցկացնել ամբողջապես ինտերակտիվ դասեր:
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II. ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ՈՒ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ժամանակակից կրթության մեջ անհնար է դասապրոցեսը պատկերացնել առանց
հատուկ մեթոդների կիրառման: Գոյություն ունեն բազմաթիվ ուսուցման կազմակերպման
ձևեր: Հարկ է նշել, որ ընտրված մեթոդից է կախված, թե ինչպես և ինչ ժամանակահատվածում կլուծվեն և որքանով արդյունավետ կաշխատեն ծրագրի իրականացման խնդիրները և կյուրացվեն ստացված գիտելիքները: Ժամանակակից կրթության առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր սովորողները պետք է ընդգրկված լինեն ուսումնառության մեջ,
այդ իսկ պատճառով առաջ եկավ ինտերակտիվ ուսուցում հասկացությունը: Այստեղ
կարևորվում է սովորողի ինքնուրույնությունը և անմիջական ակտիվ մասնակցությունն
ուսման պրոցեսին: Այս ուսուցման ձևում բացառվում է որևէ մեկի գերակայությունը և,
հետևաբար, դասախոսը հանդիսանում է դասապրոցեսի խորհրդատու, կազմակերպիչ կամ
համակարգող: Այսպիսի ուսուցման ժամանակ ուսանողները սովորում են քննադատաբար մտածել, բանավիճել, կատարել իրավիճակի ուսումնասիրություն և դրա հիման վրա
լուծումներ առաջադրել:
Ինտերակտիվ մեթոդով աշխատել ցանկացող դասախոսները պետք է կիրառեն մի
քանի կանոններ՝
1. Լսարանը պետք է պատրաստել դասը սկսելուց առաջ: Դասի ընթացում անհրաժեշտ նյութերը պետք է պատրաստել նախօրոք: Տարածքն այնպես պետք է կարգավորել,
որ սովորողները կարողանան աշխատել մեծ և փոքր խմբերով:
2. Պետք է բոլոր մասնակիցներին ինչ որ կերպ ներգրավել աշխատանքներում:
3. Ինտերակտիվ ուսուցման դեպքում ցանկալի չէ սովորողների մեծաքանակ խումբ
և անհրաժեշտ է, որ յուրաքանչյուր անձ խոսելու հնարավորություն ունենա:
4. Ուշադիր լինել ժամանակի հարցում: Դասը վարողը պետք է կարողանա ճիշտ
կառավարել և բաշխել ժամանակը:
5. Դասընթացի մասնակիցներին խմբերի բաժանելը կարելի է իրականացնել կամավորության սկզբունքով կամ պատահական ընտրության միջոցով: Վերջին դեպքում
կարելի է կիրառել զանազան միջոցներ:
Քննարկենք դասի ընթացքում օգտագործվող ինտերակտիվ մեթոդներից մի քանիսը՝
զեկուցում, շնորհանդես, ցուցադրում, ուսումնասիրություն, դեպքի հետազոտում, պրոբլեմային բանավեճ, զրույց կլոր սեղանի շուրջ, ուսումնական զրույց, դերային խաղ, ինքնակրթության ձեռնարկ, մոդերացվող մտային գրոհ: Հետևյալ փորձված մեթոդները ցույց են
տալիս ուսուցման բազմազանությունը, բայց և այնպես ենթադրվում է, որ ուսուցանողը
պետք է տիրապետի այդ մեթոդների կիրառմանը բավարար հմտություններով, յուրաքանչյուրին` իր առավելություններով: Բնական է, որ յուրաքանչյուր իրավիճակի համար միշտ
պետք է կիրառվի ամենանպատակահարմար մեթոդը: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է
պարզաբանել յուրաքանչյուր մեթոդի առավելություններն ու թերությունները:
Զեկուցում

•

•

•

Առավելություններ
մեծաքանակ տեղեկության փոխանցումը
կարելի է իրականացնել կարճ
ժամանակահատվածում,
հնարավոր է իրականացնել մեթոդական
և կազմակերպչական պարզ
պատրաստության պայմաններում,
հեշտ է իրականացնել տրամաբանական
հաջորդականության պահպանումը:

•

•
•
•

Թերություններ
տրվող մեծ քանակությամբ գիտելիքներն ընդունելու և հիշելու
համար պահանջվում են մեծ ջանքեր,
հոգնեցնում է, 20 րոպե հետո
ուշադրությունը ցրվում է,
լսելը դառնում հոգնեցուցիչ,
ուսումնառությունն իրականացվում է խիստ պասիվ խմբում
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Շնորհանդես (պրեզենտացիա)
Առավելություններ
Թերություններ
• սարքավորումների հետ առկա է
տեսողական օժանդակման
տեխնիկական ձախողումների վտանգ,
միջոցով ընկալման և ըմբռնման
եթե ուսուցանողը փորձված չէ դրանց
ունակության խթանումը,
գործադրման հարցում,
մեթոդական նախապատրաստման
• ուսումնառությունը կրում է
պարզեցումը,
պասիվ բնույթ,
քայլերի տրամաբանական
• նախապատրաստման համար հաճախ
հաջորդականությունը
անհրաժեշտ է բավականին երկար
պահպանելու մատչելիությունը,
ժամանակ:
• 20 րոպեից հետո ուշադիր մնալը երբեմն
հոգնեցուցիչ է:

Հետազոտություն
Առավելություններ
• լավագույն միջոցն է ուսումնական նյութին
ծանոթանալու համար,
• ուսումնառուները սովորում են ուշադիր
զննել, դիտել,
• լավ հնարավորություն է ուսումնառուների
նախնական գիտելիքների օգտագործման
համար:

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Թերություններ
• պահանջվում է երկար ժամանակ,
• ուսումնառուները հաճախ
ստանում են ոչ ամբողջական
պատկերացում, և դեռ
հետագայում պետք է տարվի
որոշակի աշխատանք

Ուսումնական զրույց
Առավելություններ
Թերություններ
• առկա է հարցադրման սխալ
մտավոր ունակությունների զարգացտեխնիկաների կիրառման վտանգ,
ման գործընթացն անմիջականորեն
• ուսուցանողը կարող է հակված
օժանդակվում է ուսուցանողի կողմից,
լինել ուսումնառուների ունակուընդարձակ գիտելիքները կարող են
թյունների թերի գնահատմանը,
վերլուծվել մանրամասնորեն,
• առկա է ուսումնառուի մտածողուուսումնառության շատ ակտիվ ուղի է,
լավ հնարավորություն է ուսումնառուի
թյան և կարծիքի վրա ուսուցանողի
նախնական գիտելիքների հաշվառման
անձնական ազդեցության վտանգ
համար:
Զրույցներ կլոր սեղանի շուրջ
Առավելություններ
Թերություններ
• հնարավոր է ուսումնառուների
հաղորդակցման գործընթացին կարելի է
կարողությունների գերագնահահետևել անմիջականորեն
տում,
ուսումնառուների մեջ զարգանում է
• որոշակի փաստի վրա չափաորոշում ընդունելու ունակություն,
զանց երկար կանգ առնելը
ուսումնառության շատ ակտիվ ուղի է,
(քննարկելը)
յուրաքանչյուրը զգում է իր մասնակցության պատասխանատվությունը,
լավ հնարավորություն է ուսումնառուների
փորձը ներգրավելու համար
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Պրոբլեմային բանավեճ
Առավելություններ
Թերություններ
• պահանջվում են թեմայի հանգամանափաստերը քննարկելու շատ արդյուլից նախապատրաստում և ուժեղ
նավետ ուղի է,
դրդապատճառ,
ուսումնառուները սովորում են վեր• խնդրի մակարդակը պետք է համալուծել և գնահատել պատճառները և
պատասխանի ուսումնառուների մահետևանքները,
պատճառահետևանքային կապերը,
կարդակին,
ուսումնառուները սովորում են
• պահանջվում է երկար ժամանակ:
դատել, մտածել,
լավ հնարավորություն է ուսումնառուների գիտելիքներն ու փորձը
գնահատելու համար:
Դեպքի ուսումնասիրություն ( Case Study)
Առավելություններ
Թերություններ
• պահանջվում են լավ նախաայն որոշակի խնդիրների հետ ծանոթապատրաստված օրինակներ,
նալու չափազանց արդյունավետ ուղի է,
• դեպքը պետք է համապատասուսումնառուները սովորում են տարբերել
պատճառները և գործողությունները,
խանի ուսումնառուների մակարուսումնառուները սովորում են դատել,
դակին,
մտածել,
• պահանջվում է երկար ժամանակ
ուսումնառության շատ ակտիվ ուղի է,
հնարավորություն է ընձեռում ուսումնառուների նախնական գիտելիքներն ու
փորձը ներառելու համար:
Դերային խաղ
Առավելություններ
•
ուսումնառուները սովորում են փաստերը
քննել տարբեր տեսանկյուններից,
նրանք սովորում են մտածել իրենց դիրքի և
•
վարքի մասին,
ուսումնառության շատ ակտիվ ուղի է,
հնարավորություն է ընձեռում ներառել
•
ուսումնառուների նախնական
գիտելիքներն ու փորձը:

Թերություններ
պահանջվում է լավ նախապատրաստված սցենար դերասանների
դերերի մասին,
ընտրված գործընթացը պետք է
համապատասխանի
ուսումնառուների մակարդակին,
առկա է հուզվելու վտանգ
ելույթից առաջ, դերակատարման
ընդհատումներ կամ դերասանների (ուսումնառուների) սխալ
ընտրություն
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ԱՍՏՂԻԿ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Ինքնուսուցման ձեռնարկ
Առավելություններ
Թերություններ
• հնարավոր է ուսումնառուների
գիտելիքներին կարելի է տիրապետել
ունակությունների և կարողությունինքնուրույն ուսումնական քայլերով,
ների գերագնահատում,
ձեռք բերված գիտելիքներն
• նյութերը և հարցաշարերը պետք է
ամրապնդվում են,
ուսումնառությունն իրականացվում է
նախապատրաստված լինեն ուսումարդյունավետ, եթե առկա է դրդանառուների մակարդակին համապապատճառ,
տասխան,
ուսումնառության շատ ակտիվ ուղի է, • պահանջվում է ժամանակ, հանգիստ
զարգացվում են գրավոր հաղորդակտեղ և ուժեղ դրդապատճառ:
ցական մեթոդները, ինչպես նաև
արտահայտվելու ունակությունները:

Մտային գրոհ (Brainstorming)
Առավելություններ
• քննարկումը մշտապես տեսողականացվում է,
• գաղափարները հարուցվում են
գնահատականների բացակայությամբ,
• մասնակցում են բոլոր ուսումնառուները՝ առանց բացառության,
• բոլոր ուսումնառուների փորձը ներառվում է լուծման մեջ:

Թերություններ
• խնդրի լուծումը շատ ժամանակ է
պահանջում,
• դրդապատճառների հարուցման
նյութը պետք է լինի մեծ քանակությամբ,
• պետք է առկա լինի դրդապատճառների հարուցման համար համապատասխան տարածք,
• խնդիրները պետք է համապատասխանեն ուսումնառուների մակարդակին:

*Առավելություններն ու թերությունները լրամշակված են Վ. Ավանեսյանի «Դասավանդման և
ուսումնառության մեթոդներ» թեմայով վերապատրաստումից (ppt), 2016թ.

Ինտերակտիվ մոդելի մեջ միավորվել են բոլոր դիդակտիկ համակարգերի առավելությունները: Դրանք հետևյալն են՝
1. Ձևավորում է ճիշտ հաղորդակցման հմտություններ:
2. Սովորեցնում է մասնակցել խմբային քննարկումներին և աշխատանքներին:
3. Սովորեցնում է հարգել մյուս մասնակիցների կարծիքը:
4. Սովորեցնում է գնահատել խմբային աշխատանքը:
5. Գիտելիքները ձեռք են բերվում ակտիվ փորձի միջոցով:
6. Սովորեցնում է ճիշտ կառավարել ժամանակը:
7. Սովորեցնում է խնդիրներին տալ նորարարական լուծումներ:
8. Սովորեցնում է կիրառել տարբեր տեխնիկական հնարքներ՝ նյութն ավելի արդյունավետ և հիշելի դարձնելու համար:
Այնուամենայնիվ, ուսուցման մոդելի ընտրությունը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ տվյալ թեմային տրվող ժամաքանակից, թեմայի խնդիրներից, անհրաժեշտ նյութատեխնիկական սարքավորումների և օժանդակ նյութերի առկայությունից, սովորողների
տարիքից, նրանց գիտելիքների աստիճանից և նախկին փորձից:

àôêàôòØ²Ü ÆÜîºð²ÎîÆì ØºÂà¸Üºð. ÎÆð²èØ²Ü ØºÂà¸²
´²ÜàôÂÚàôÜÀ, ²è²ìºÈàôÂÚàôÜÜºðÜ àô ÂºðàôÂÚàôÜÜºðÀ
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III. ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ԴԱՍԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
Անդրադառնալով ինտերակտիվ դասի անցկացման տարբերակներին, որոնք շատ
բազմազան են, առանձնացվել և կազմավորվել է քայլերի հետևյալ հաջորդականությունը՝
 Դասընթաց սկսելուց առաջ՝ առաջին դասին, ներկայացվում է դասընթացի ծրագիրը, նպատակը: Եթե խումբը փոքր է, պետք է հնարավորություն տալ բոլոր մասնակիցներին արտահայտելու իրենց կարծիքը, սպասելիքներն ու մտահոգությունները:
 Քննարկել և սահմանել խմբային կանոններ: Կանոններ սահմանելուց հետո հարկավոր է բացատրել կանոնների անհրաժեշտությունը: Ցանկալի է, որ խմբային կանոնները գրվեն պաստառի վրա և ամեն դասից առաջ փակցվեն երևացող տեղում:
 Մասնակիցներին բաժանել խմբերի: Դասի թեմային համապատասխան քննարկում կատարել խմբերի միջոցով: Խմբերն իրենց աշխատանքները ներկայացնում են բանավոր, կամ ներկայացնում են պաստառի կամ գրատախտակի վրա, և դասը վարողն ընթացքում փորձում է օգնել:
 Ներկայացնել ցուցադրություն թեմայի շուրջ մոտ 15-20 րոպե տևողությամբ: Կախված թեմայից՝ խմբային աշխատանքի և ցուցադրության հերթականությունը կարելի է փոփոխել:
 Դասի ընթացքում կարելի է ըստ անհրաժեշտության կիրառել նաև ակտիվացնող
վարժանքներ, երբ դասը տևում է 1 ժամ 30 րոպեից ավելի:
 Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ ինչ-որ բան լավ սովորելու
համար օգնում է տեսնելը, լսելը, հարցեր տալը, ուրիշների հետ քննարկելը, բայց ամենից
շատ՝փորձելը: Փորձելու համար հարկավոր է հանձնարարել ինքնուրույն աշխատանքներ:
 Դասի վերջում պետք է կատարել դասի գնահատում: Մասնակիցները գնահատում են, թե որքան իրենց դուր եկավ կամ դուր չեկավ դասը՝ հետագա հանդիպումների
գնահատումները բարելավելու համար:
Հաջորդ հանդիպումների ընթացքում քննարկումներ պետք է կատարել՝ պարտադիր հղումներ անելով նախորդ դասերին: Հանդիպումներին ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար կարելի է քննարկել լսելու հմտությունները և խաղալ լսելու թեմայի հետ
կապված խաղերից որևէ մեկը: Հանդիպումները հիմնականում ակտիվ դասախոսություններ են, որոնցից յուրաքանչյուրի ընթացքում կարելի է օգտագործել մտքերի տարափ/
մտագրոհ (brainstorming), դերային խաղ, բանավեճ, տարբեր խաղեր և առհասարակ ինտերակտիվ դասավանդման համար վերը նշված մեթոդներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը՝
կախված իրավիճակից:
Այսպիսով, եթե պասիվ ուսուցման ժամանակ ուսանողը հանդես է գալիս որպես
ուսուցանվող «օբյեկտ», իսկ ակտիվ մոդելի դեպքում խթանվում է ուսանողի ինքնուրույնությունն ու իմացական գործունեությունը, ապա ինտերակտիվ մեթոդը դիտարկվեց
որպես փոխգործակցում բոլոր ուսանողների և դասավանդողի միջև:
Կիրարկելով կենսական իրավիճակների մոդելավորումը, դերային խաղերի օգտագործումը, հարցերի և խնդիրների ընդհանրացնող հետևություն, հանգամանքների և իրավիճակների վերլուծությունը և նման այլ դասավանդման մեթոդներ՝ ձևավորվում է ինտերակտիվ ուսուցման մոդելը: Ինտերակտիվ դասավանդման մոդելն ուսումնասիրելով և
ներկայացնելով դրա առանձնահատկությունները՝ կարելի է եզրակացնել, որ ժամանակակից դասավանդման պրակտիկայում տվյալ մոդելի կիրառումը ոչ միայն խիստ ցանկալի է,
այլև պարտադիր: Հարկ է նշել, որ անհրաժեշտ է կիրառել ոչ թե դրա առանձին տեխնիկաներ, այլև մանկավարժների կողմից լիարժեք տիրապետել մոդելի բոլոր առանձնահատկություններին և ծանոթանալ դրա արդյունավետությանը՝ պրակտիկայում այն հնարավորինս կիրառելու նպատակով:
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Դասի օրինակից կարող ենք հետևություն անել, որ տվյալ մեթոդի կիրառումը ձևավորում է ճիշտ հաղորդակցման հմտություններ, թույլ է տալիս մասնակցել խմբային աշխատանքներին, սովորեցնում է ճիշտ կառավարել ժամանակն ու խնդիրներին նորարարական լուծումներ հաղորդել: Այս և այլ հմտությունները հնարավոր է զարգացնել հենց ինտերակտիվ դասավանդման մոդելի կիրառման շնորհիվ, ինչը ժամանակակից դասապրոցեսի
կարևորագույն պահանջներից է:

АСТХИК ПЕТРОСЯН
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
РЕЗЮМЕ
Работа посвящена одному из актуальных вопросов педагогики - интерактивным методам преподавания. В работе сопоставлены традиционные и современные методы преподавания, особенности интерактивного обучения, преимущества и недостатки данного метода обучения, а также образец одного урока с интерактивными средствами преподавания. Материалы,
представленные в работе, можно использовать для подготовки и тренингов преподавателей.

ASTGHIK PETROSYAN
INTERACTIVE LEARNING METHODS: METHODOLOGY OF APPLICATION,
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
SUMMARY
This piece is devoted to one of the modern challenges of the pedagogy that requires attentionthe interactive methods of teaching. The traditional and contemporary methods of teaching are
intertwined in this article. The peculiarities of interactive teaching, advantages and disadvantages of
these methods are observed as well as an example of one lesson with interactive methods of teaching
is reviewed.
The materials presented in the article may be used for trainings of teaching staff.

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ ºì îºêàôÂÚàôÜ
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ՌՈՒԲԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
¾äÆÎ²Î²Ü Â²îðàÜÆ ÎÆð²è²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜÀ
Նախքան Բրեխտի բուն թատերական մեթոդին անցնելը՝ ներկայացնենք Բրեխտի
աշխարհայացքը,թատրոնի և հասարակության փոխադարձ կապի,մարդու՝ այս դեպքում
հանդիսատեսի աշխարհընկալման առանձնահատկությունները։ «Թատրոնում,-ասում է
Բրեխտը,-հանդիսատեսին մեծ զգացմունքներ են տրվում, մեծ զգացմունքներ են սովորեցնում։ Մարդու էությունն այդպիսին է. զգացմունքներն իրենք իրենցով չեն առաջանում»։
Դրանք առաջանում են բանականության գործունեության շնորհիվ, միաժամանակ բանականությունը հանդես է գալիս և՛ որպես զգացմունքների վրա հակազդող, և՛ուղղորդող միջոց։ Զգացմունքների միջոցով կարելի է կազմակերպել կամ քանդել աշխարհը։ Այսինքն,
արվեստը կարող է ծառայել նաև բռնությանը, չարին։ Քանի որ թատրոնը վերարտադրում
է ոչ միայն հասրակական կյանքի իրադարձությունները,այլ նաև այն միջոցները, որոնց
օգնությամբ վերարտադրվում են այդ իրադարձությունները «կյանքում»։ Այս իմաստով
արվեստը չափազանց առանձնահատուկ է։ Որպեսզի այն մարդկանց հոգիներում արթնացնի զգացմունքներ, ծնվեն որոշակի ապրումներ, ամենևին էլ անհրաժեշտ չէ աշխարհի
և կյանքի, մարդկային բախումների ճշմարիտ նկարագրություն: Բավական է նաև խաբուսիկ,
գերկատարյալ կամ ոչ կատարյալ հերոսների և իրադարձությունների նկարագրություն։1
Այդ նույն համոզմունքն է հաստատել նաև գերմանացի հայտնի փիլիսոփա Հեգելը Բրեխտից մի փոքր շուտ։ Նա գրում է․«Մարդն ընդունակ է ենթարկվելու և ճաշակելու զգացմունքային փորձություններ ինչպես իրական,այնպես էլ մտացածին իրականության շնորհիվ»։2
Այսինքն այն, ինչն էլ թատրոնի միջոցով «հանդիսատեսին հասցնում է կատարսիսի»։
Այստեղ ես ցանկանում եմ դիմել Լևոն Հախվեդյանի օգնությանը։ Նա գրում է․«Բառը բարոյագիտական և գեղագիտական տերմինի նշանակություն է ստացել Արիստոտելի աշխատություններում և հատկապես նրա «Պոետիկայի» մեջ․«ողբերգությունը կարևոր և ավարտուն, որոշակի ծավալ ունեցող գործողության վերարտադրումն է խոսքի օգնությամբ, որի
մասերից ամեն մեկը գեղեցկորեն երանգավորված է յուրովի: Վերարտադրումը ոչ թե պատմելով, այլ գործողությամբ, որը մաքրագործում է այդ և համանման կրքերը կարեկցանքի և
երկյուղի միջոցով» /գլուխ 6-րդ/։ Մեջբերման վերջին միտքը ենթարկվել է փիլիսոփայական,
բարոյագիտական, հոգեբանակաև գեղագիտական ամենատարբեր մեկնությունների... Ժամանակակից մասնագետների մեծամասնության համար ելակետ է ծառայում Յա․ Բեռնայսի
մեկնությունը, որի համաձայն Արիստոտելը նկատի է ունեցել ողբերգության ոչ թե բարոյական, այլ հոգեբանական ներգործությունը․ողբերգությունը հանդիսատեսի մեջ ուժեղացնում է կարեկցանքի ու երկյուղի զգացումները և դրանով իսկ լիցքաթափում, թեթևություն
է բերում նրա հոգուն։ Արիստոտելյան կատարսիսի շուրջը վեճեր ու տարակարծություններ կան մինչև օրս... Մարդկային տառապանքի,ինքնազննումի և ինքնախարազանման
այդ հզորագույն երկն ընթերցողին համակում է երկյուղով ու խորին կարեկցանքով, որոնք
և մաքրագործում են նրան ու թեթևություն բերում հոգուն»։3 Սա կարող է վերաբերել նաև
թատրոնին, այսինքն հոգու մաքրագործումը տեղի է ունենում դերասանի միջոցով, ով
վերապրելով, ընդօրինակելով հերոսին,այդ անում է այնպիսի հավատով և այնպիսի վերամարմնավորումով, որ հանդիսատեսն էլ էմոցիոնալ իմաստով ընդօրինակում է դերասանին
1
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և այդ ճանապարհով տիրանում, համակվում է հերոսի ապրումներով, և եթե հանդիսատեսի և
բեմի միջև կապ է ստեղծվում, ապա նա զգում է այնքան, որքան որ տեսնում և ապրում է
հերոսը։ Սա որոշ իմաստով լիարժեք թատրոն չի կարող կոչվել, ըստ Բրեխտի, եթե չի
գործում նաև գիտակցությունը։ Արդյոք հնարավո՞ր է հաճույք ու բավականություն ստանալ արվեստից առանց վերապրման տեսակի՝ մի այլ ճանապարհով, մտորում է Բրեխտը.
«Այսօրվա հանդիսատեսը նախկին պարզ մարդը չէ, որը պատրաստ է կամովին տրվելու
հիպնոսին, որը կարող է ընկնել պասիվ երազային վիճակի մեջ և մնալ ճակատագրին հլուհնազանդ։ Այսօրվա հանդիսատեսին չի կարելի գողանալ, խաբել, ինչպես փոքրիկ երեխայի,
ընդհակառակը՝ նրան պետք է տանել իր իսկ աշխարհը՝ արթուն, սթափ ուղեղով, հարկավոր է ճակատագրի հանդեպ առաջացած վախը փոխարինել գիտության ճանաչողության
նկատմամբ առաջացած ծարավով, իսկ տառապանքը, ցավակցումը՝ փոխարինել օգնություն ցուցաբերելու պատրաստակամությամբ։ Այս դրույթներից ելնելով՝ կստեղծվեն նոր
փոխհարաբերություններ բեմի և դահլիճի միջև, և սա կարող է թատերական արվեստի ընկալման նոր, յուրահատուկ տեսակ լինել, որն այսօրվա կյանքի համար ավելի համոզիչ է»։4
Ըւտ էության՝ Բրեխտն առաջարկում է հակաարիստոտելյան մոտեցում թատրոնին, այդ
մոտեցումը մշակվեց, դարձավ նոր թատերական մեթոդ, և կոչվեց «օտարացման էֆեկտ»՝
«վերապրման» փոխարեն, այսինքն իրադարձությունների և բնավորությունների ֆոնի
վրա առաջին պլան են մղվում զարմանքն ու հետաքրքրասիրությունը։ Բուրժուական թատրոնը, իսկ դա այն թատրոնն է, որը մենք ունենք հիմա, մարդուն ներկայացնում է հավերժական թեմաների շրջանակում։ Ֆաբուլայի կառուցվածքում ստեղծվում են այնպիսի իրավիճակներ, որտեղ մարդը հանդես է գալիս «ընդհանրապես» որպես բոլոր ժամանակների և
բոլոր ազգերի ներկայացուցիչ։ Բոլոր իրադարձությունները խմբավորվում են մեկ հարցի
մեջ, որին հետևում է հավերժական պատասխանը /Շեքսպիր, Չեխով, Իբսեն և այլն/։
Էպիկական թատրոնի ուշադրության կենտրոնում են գտնվում մարդկային փոխհարաբերությունները, որոնք ունեն հասարակական-պատմական նշանակություն, այսինքն
տվյալ հասարակարգի համար խիստ տիպական են, առաջնային են դառնում այն սոցիալական օրինաչափությունները, որոնք կառավարում կամ ստեղծում են նման փոխհարաբերություններ, ինչպես նաև ցույց են տալիս մարդկային փոխհարաբերությունների փոփոխման հնարավորությունները՝ կախված որոշակի քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններից։ Հետևաբար, պետք է ասել, որ էպիկական թատրոնի նպատակը խիստ
գործնական է։
Այժմ էպիկական թատրոնի,այսպես ասած,գործիքների մասին։
Բրեխտի գեղագիտության «թատերական մեթոդը» կարելի է համարել Ստանիսլավսկու թատերական դպրոցի դիալեկտիկական զարգացման ևս մեկ փուլ։ Բրեխտը
«վերամարմնավորմանը» զուգնթաց առաջարկում է նաև կողքից զննումն ու ուսումնասիրումը։ Դերասանը բացարձակ վերամարմնավորում չի կարող իրականացնել, որովհետև
կան բազմաթիվ արգելքներ։
Ա. դերասանի՝ որպես անհատի և կերպարի միջև եղած որակական տարբերությունները,
Բ. դերասանի վերաբերմունքը կերպարին և նրա վարքագծին, ինչի հետ դերասանը
երբեմն չի համաձայնվում,
Գ. այն բոլորը՝ ըստ առաջադրվող հանգամանքների, բեմական զգացմունքները կամային են և պարտադրված։
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Այս բոլոր հանգամանքները, որ տասնամյակներ ու գուցե նաև հարյուրամյակներ
շարունակ համարվել են թատերական «խարամ, աղբ», ըստ Բրեխտի՝ կարելի է վերածել
մեծագույն՝ արժեքավոր արվեստի այն պահին, երբ առաջանում է դիսոնանս դերասան-անհատի և տվյալ կերպարի միջև։ Ինչպես նաև սա մի հրաշալի միջոց է արտիստի համար՝
արտահայտելու- ներկայացնելու իր անհատականությւնն ու վերաբերմունքը տվյալ երևույթին, այն ժամանակի ու միջավայրի մեջ, որտեղ նա ապրում ու գործում է, այսպես կոչված,
«կերպարից հեռանալիս», «օտարացման» պահին։ Բրեխտը այս թատերական մեթոդը՝
«հնարքը» մշակելիս ուսումնասիրել է բազմաթիվ թատերական ուղղություններ, և ինչպես
ինքն է խոստովանում, առանձնապես իրեն օգնել են միջնադարյան չինական ժողովրդական թատրոնի սկզբունքները։ Այժմ մի քանի խոսք այդ թատրոնի տեսակի մասին, ինչը
կօգնի ավելի հասկանալի դարձնելու բրեխտյան թատրոնը։
Չինական թատրոնի մասին գրավոր տեղեկություններ մեզ հասել են 10-ից 13-րդ
դարերում Սուն դինաստիայի տիրապետման շրջանում մեծ տարածում ստացած, այսպես
կոչված, «խառը ներկայացումները»։ Ներկայացումներն այդպես էին կոչվում, որովհետև
կազմված էին տարբեր արվեստի տեսակներից և շատ հաճախ սյուժետային գծով մեկը
մյուսի հետ բոլորովին կապ չունեին /խոսք, պանտոմիմա, երգ, պար, երաժշտություն/։ Ի դեպ,
այս թատրոնում առանձնահատուկ տեղ է գրավել երաժշտությունը։ Այդ ժողովրդական
թատրոնը հաճախ օգտվում էր պրոֆեսիոնալ թատրոնի հնարքներից՝ իրենն էլ փոխանցելով նրան։ Շատ հաճախ այդ հեքիաթասաց կատարողները ժամանակ առ ժամանակ
«մտնում էին կերպարի մեջ» և պատմելուն զուգընթաց ներկայացնում էին այս կամ այն
հերոսի ապրումները միանգամայն անկեղծորեն ու մեծ անմիջականությամբ։ Կոմիկական
դրվագներն ուղեկցվում էին երաժշտությամբ կամ երգով5։ Ի դեպ, կարծում եմ՝ տեղին է
ասել,որ այս չինական ժողովրդական թատրոնի շատ սկզբունքներ նման են և հայկական
պատմիչ-աշուղների, այսպես կոչված, «ներկայացումներին», որտեղ նրանք երգի, երաժշտության և խոսքի օգնությամբ հանդես էին գալիս, ներկայացնում-պատմում հեքիաթներ կամ
հայոց պատմական հերոսների կյանքի զանազան դրվագներ և իվերջո, այն փաստը, որ
հայկական էպոսը բանավոր ձևով փոխանցվել է սերնդեսերունդ, նույնպես վկայում է նմանատիպ «ժողովրդական» թատրոնի գոյության փաստը։ Ինչևէ, 12-րդ դարի կեսերին Չինաստանում պրոֆեսիոնալ և ժողովրդական թատրոնների փոխադարձ հարստացման գործընթացն ավարտվեց և ստեղծվեց նոր թատրոնի տեսակ,որը կոչվեց «Նանսի» հարավային
թատրոն։ Այդ թատրոնի դրամատուրգիական կառուցվածքը, չլինելով կատարյալ, գրավում
էր հանդիսատեսին իրավիճակների դրամատիզմով, կոմպոզիցիոն կառուցվածքի, խոսակցական լեզվի ազատ ընտրությամբ, իր հերոսների հանդեպ հեղինակ-կատարողի ունեցած
բացահայտ սրտացավ վերաբերմունքով։6 Բրեխտը, ուսումնասիրելով նաև այս թատրոնի
սկզբունքները, առանձնացնում է իր գեղագիտության համար կարևոր մի քանի այլ հանգամանքներ։
Ա. դերասանի խաղը չի թողնում այն տպավորությունը, թե իբր իրեն շրջապատող
«երեք պատից» բացի գոյություն ունի նաև «չորրորդ պատը» բեմում։
Բ. դերասանին հայտնի է, որ իրեն տեսնում են։
Գ. հանդիսատեսը չի երևակայում, թե իբրև ինքը վկա է եղել ինչ-որ իրական դեպքերի և իրադարձություննրի։
Այսպիսով, ակնհայտ է դառնում, որ չինական թատրոնի բազմաթիվ կարևոր թատերական հնարքները Բրեխտին հուշում են ավելի ինքնավստահ ու դիպուկ դառնալու և
5
6
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իր էպիկական թատրոնի տեսակն ավելի ըմբռնելի և բեմի համար ավելի “կիրառականե
դարձնելու։ Պետք է ասել նաև, որ էպիկական թատրոնը, լինելով հատկապես քաղաքական
ուղղվածության թատրոնի տեսակ, խիստ կարևորում է դերասանի՝ որպես ակտիվ ու սրտացավ քաղաքացու հատկությունը։ «Օտարացման» էֆեկտի նպատակն է՝ ներշնչել հանդիսատեսին վերլուծական-քննադատական վերաբերմունք ներկայացված իրադարձությունների
նկատմամբ։ Միջոցները, սակայն, բացառապես գեղարվեստական են։ «Օտարացման»
էֆեկտի նախապայմաններն են․
Ա․այն ամենը, ինչը դերասանին անհրաժեշտ է ներկայացնել, պետք է ուղեկցվի
ընդգծված ցուցադրմամբ։
Բ․«չորրորդ պատի» գաղափարը վերացվում է, հետևաբար դերասանը կարող է
անմիջապես կապ հաստատել հանդիսատեսի հետ, շփվել, ներկայացնել, պատմել։
Գ․ներկայացնելով տարբեր տիպերի՝ դերասանը չպետք է ամբողջովին հրաժարվի
վերամարմնավորման սկզբունքից։ Ընդ որում, վերամարմնավորումն ունի որոշակի վերապահումներ կամ յուրահատուկ ձև։ Այսինքն, դերասանն անկեղծորեն, մեծ անմիջականությամբ, ոգեշնչումով, տվյալ կերպարին բնորոշ շարժուձևը, ձայնը, վարքագիծը ներկայացնելով-կատարելով, այսպես ասենք, վերամարմնավորելով, հանդիսատեսին չի պարտադրում, թե իբր ներկայացվողը հենց տվյալ հերոսն է։
Դ․դերասանը տեքստնարտաբերում է ոչ թե որպես հանպատրաստի ստեղծաբանություն, /իմպրովիզացիա/, ինչպես կաներ վերապրման թատրոնի դերասանը, այլ որպես
մեջբերում։ Իհարկե, միևնույն ժամանակ կատարումը պետք է լինի ապրումներով,
պլաստիկան պետք է համապատասխանի այն տիպին, որին ներկայացնում է։ Նա պետք է
լինի կյանքային և շատ համոզիչ։
Ե․դերասանը և կերպարը գտնվում են մեկը մյուսից որոշակի հեռավորության վրա
/դերակատարի և նրա կողմից ներկայացվող կերպարի միջև գոյություն ունի որոշակի
տարածություն/։Այս ամենին հասնելու հիմնական ճանապարհը,ըստ այս տեսության,
հետևյալն է․
1․Խիստ կարևոր է բեմադրվող նյութի առաջին ընթերցումը։ Պետք է գրի առնվի այն
ամենը, ինչը զարմացրել է, և ինչին որ դեմ է դերասանը։ Դերասանը պետք է կարդա, հետագայում էլ ներկայացնի իր դերը՝ պահպանելով դերի –կերպարի նկատմամբ զարմանքի
զգացումը, ինչպես նաև մեծ ձգտում ՝ հակադրվելու կամ պաշտպանելու տվյալ հերոսի վարքագիծը /մտածողությունը, պահվածքը, փոխհարաբերությունները/։ Փորձերի շրջանում
ուսումնասիրված, ճշտված նյութը ներկայացման բոլոր հանգուցային կետերում պետք է
արտահայտվի, ցուցադրվի, զգացվի։
2. Անհրաժեշտության դեպքում հեղինակային խոսքը հաճախ արտահայտվում է
երրորդ դեմքով։
3. Ներկան հաճախ պատմվում է անցյալ ժամանակով։
4․Դերը երբեմն ներկայացվում է ռեմարկներով /հեղինակի առաջարկած և
դերասանի կողմից արված լրացումներով /։
5․Դերասանն անմնացորդ չպետք է մտնի դերի մեջ, նա պետք է բավարարվի իր դերակատարմամբ կամ այլ կերպ ասած՝ չպիտի բավարարվի այն ապրելով։ Սա չի նշանակում, որ նա պետք է անտարբեր, անկիրք խաղա։ Ամեն դեպքում նրա սեփական զգացմունքները սկզբունքորեն չպետք է լինեն գործող անձի զգացմունքները, որպեսզի հանդիսատեսի զգացմունքը չլինի գործող անձանց զգացմունք։
Էպիկական թատրոնի ռեժիսորը նույնպես ունի առանձնահատուկ մոտեցում։
1․Նա պատմում է մի շատ որոշակի պատմություն, և այդ պատմությունը նա իրականացնում է բեմի, դերասանի, պիեսի օգնությամբ։
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2․Նա այդ պատմության մեջ կարևորում է այժմեական՝ այս պահի հասարակական
էությունը։
3․«Այս պահի» էֆեկտը ռեժիսորը ստանում է ձևավորման միջոցով։ Այսինքն դերասանին, դեկորը, լույսը, ձայնային էֆեկտները տեղադրելու և դրանց միջև ստեղծված փոխհարաբերությունների օգնությամբ։
Ես բերեմ ժամանակակից թատրոնի ոչ ճիշտ ձևավորման տեսակների մի քանի
օրինակներ․
1․Նատուրալիստական – բացարձակ պատահական տեղաբաշխում բեմում՝ համարելով դա բնական՝ «իբրև այնպես, ինչպես կյանքում»։
2․Էքսպրեսիոնիստական- տեղաբաշխում բեմի վրա՝ առանց հաշվի առնելու պատմական փաստերը։ Նպատակն «ինքնարտահայտումն» է։
3․Սիմվոլիստական-առանց իրականությունը հաշվի առնելու, առանց «ետ նայելու»
բացահայտել «թաքնված խորքային երևույթները»։
4․Իդեալական -ձևի ետևից ընկնելով՝ ստեղծել վառ «միզանսցեններ», որոնք տվյալ
պատմության հետ որևէ առնչություն չունեն։
Գործողությունը, ըստ Բրեխտի, նկարագրական նյութ է, և թատրոնի առաքելությունն այսօրվա քաղաքակրթության կողմից բնության տիրապետման օրոք, միջմարդկային հարաբերությունների վերարտադրությունն է, իսկ ավելի ճիշտ, այդ «վիթխարի համայնական ձեռնարկության» պատճառով մարդկանց պառակտումը ցույց տալը։
Ավարտելով մի համեմատական աղյուսակ եմ ներկայացնում՝ «վերապրման» և
«ցուցադրման» թատրոնի տարբերություններն ու նպատակներն ավելի հասկանալի դարձնելու համար։
Ըստ Բրեխտի /ցուցադրման թատրոն/
Պատմում է
Հանդիսատեսին դնում է զննողի
դերում,արթնացնում է նրա ակտիվությունը
Նրան ստիպում է վճիռներ կայացնել
Նրան գիտելիք է տալիս
Հանդիսատեսը գործողության ականատեսն է
Գործում է փաստարկներով
Տպավորությունը վերածվում է գիտելիքի
Հանդիսատեսն առջևում է,նա ուսումնասիրում է
Մարդը հարցուփորձի առարկա է
Մարդ,որը փոխակերպում ու փոխակերպվում է
Մոլի հետաքրքրություն դեպի ընթացքը

Ըստ Ստանիսլավսկու /վերապրման
թատրոն/
Մարմնավորում է
Ներգրավում է հանդիսատեսին բեմական
գործողության մեջ և սպառում նրա
ակտիվությունը
Նրան տոգորում է զգացմունքներով
Նրան գերզգայական փորձ է տալիս
Հանդիսատեսն ընկղմված է գործողության
մեջ
Գործում է ներշնչանքով
Տպավորությունը պահպանվում է
այնպես,ինչպես որ կա
Հանդիսատեսը ներսում է,նա մասնակցում է
Մարդը հայտնի է
Անփոփոխ մարդ
Մոլի հետաքրքրություն դեպի լուծումը

Յուրաքանչյուր տեսարան ինքնին

Տեսարան հաջորդի համար

Մոնտաժ,ոլորապտույտ զարգացում

Օրգանական զարգացում,իրադարձությունների զարգացում
Աշխարհն այնպիսին,ինչպիսին որ կա
Մարդու բարոյական պարտականությունը
Նրա ներքին մղումները
Միտքը բնորոշում է էակին

Աշխարհն այնպիսին,ինչպիսին որ դառնում է
Հարկադրումներ մարդուն
Նրա դրդապատճառները
Սոցիալական էակն է բնորոշում միտքը

Այս համեմատությունը, անշուշտ, նպատակ չունի որևե մեկի առավելությունը կամ
թերություն ներկայացնելու։ Պարզապես ներկայացված են երկու տարբեր մոտեցումներ։
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Երկու դեպքում էլ և՜ դերասանից, և՜ բեմադրիչից պահանջվում է դերասանի վարպետության, բեմադրական ու կատարման տեխնիկայի և հնարքների կատարյալ իմացություն։
Պետք է ասել նաև,որ այսօր շատ հաճախ փորձ է արվում այս երկու մոտեցումները միավորելու մեկ բեմադրության մեջ, և երբեմն այն հաջողությամբ է իրականացվում, եթե,
անշուշտ, բեմադրիչը տիրապետում է այս երկու տեսակներին լիարժեքորեն։

РУБЕН КАРАПЕТЯН
ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭПИЧЕСКОГО ТЕАТРА
РЕЗЮМЕ
В этой статье говорится о прикладном значении эпического театра, основываясь на театральной методике Б. Брехта. А также представлены те источники, которые стали основой для
создания этой методики. В статье говорится также об актёрской и режиссёрской технике
исполнения по методике эпического театра .

RUBEN KARAPETYAN
EVERYDAY APPLICATION OF EPIC THEATRE
SUMMARY
The purpose of this article is to demonstrate the everyday application of Epic Theatre. Epic
theatre is a style of acting by Brecht and is popular throughout the world. The article discusses how
acting and directing is applied using this style. We will discuss the origins of Brecht’s style of acting.
Brecht focused on intellectual thought while Stanislavsky drew inspiration from the heart. The article
compares the two styles.
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Մնջախաղը, ինչպես և արվեստի մյուս ձևերը, գեղարվեստական կերպարներով է արտացոլում կյանքը: Այնուհանդերձ, մնջախաղը բեմական արվեստների մեջ իր առանձնահատուկ տեղն է զբաղեցնում՝ ունենալով իր առանձնահատուկ արտահայտչամիջոցները:
Այն չես շփոթի ոչ դրամատիկ թատրոնի, և ոչ էլ բալետի հետ, չնայած որոշ հատկանիշներով առկա է նմանությունը:
Ի՞նչ հատկանիշներ են մոտեցնում դերասանին և մնջախաղացին: Առաջին հերթին՝
դերասանի վարպետության օրենքներին ենթակա լինելը: Կերպարի ստեղծման համար ընդհանրությունները քիչ չեն: Նույնն է վերջնական խնդիրը` նպատակաուղղված հուզականությամբ ազդել հանդիսատեսի վրա: Այդուհանդերձ դրաման և մնջախաղը տարբեր են:
Դրամատիկ թատրոնի դերասանը գործում է առավելապես խոսքի միջոցով, մինչդեռ մնջախաղացի արվեստը լռությունն է: Ինչպես հայտնի է՝ լռում են նաև բալետի արտիստները:
Ե′վ պարողները, և′ մնջախաղացները «խոսում» են պլաստիկ շարժումների լեզվով: Արդյոք
չի՞ նշանակում, նրանց ստեղծագործության էությունը նույն է: Իհարկե` ոչ, բալետի և
մնջախաղի տարբերությունները շատ ավելին են, քան, ընդհանրությունները, բալետը
երաժշտական կերպարներից դուրս անհնար է՝ առանց համապատասխան պարային պլաստիկայի: Մնջախաղում, որպես օրենք, գործողություններն ազատ են երաժշտության չափից
և ռիթմից: Մնջախաղն ընդհանրապես կարող է կատարվել առանց երաժշտության, քանի
որ երաժշտությունն անհրաժեշտ բաղկացուցիչ է դառնում մնջախաղային գործողության
համար և կատարում է ոչ թե գլխավոր, այլ ենթակա դեր: ՈՒստի, մենք տեսնում ենք, որ
մնջախաղն էապես զանազանվում է և′ դրամատիկ, և′ բալետային թատրոններից: Առաջին
հերթին տարբերվում է գաղափարների արտահայտման սեփական միջոցներով: Մնջախաղացի համար մունջ պլաստիկ գործողությունը հիմնական արտահայտչամիջոցն է գեղարվեստական կերպարի ստեղծման համար:
Արդյոք յուրաքանչյուր լուռ գործողությունը մնջախա՞ղ է: Իհարկե՝ ոչ միշտ: Պատկերացնենք, որ նստած հեռուստացույցի առջև՝ դրամատիկ ներկայացում ենք դիտում, և
հանկարծ կորչում է հեռուստացույցի ձայնը, սակայն հեռուստաէկրանին դերասանները
շարունակում են շարժվել, ժեստեր անել, ընդհանուր առմամբ՝ գործել: Արդյոք սա մնջախա՞ղ է, իհարկե՝ ոչ, քանի որ այս դեպքում ակնհայտորեն կզգանք կորսված բառերի կարիքը, անխոս գործողությունները օրգանական չեն լինի, կլինեն գեղարվեստորեն անբավարար: Մնջախաղային կառուցվածքը պահանջում է հատուկ ընտրված գործողություն:
Այս իմաստով մնջախաղը համր կինոյի հետ ընդհանուր գծեր ունի (պատահական չէ, որ
կինոյի առաջին դերասանները մնջախաղացներ էին): Իսկապես, անձայն խոսակցություն՝
անձայն ծիծաղի և լացի կիրառման ժամանակ: Երբեմն ասում են, որ մնջախաղացն իբր
չպետք է շարժի շուրթերը, չպետք է բացի բերանը, բայց դա ճիշտ չէ: Մեծ մնջախաղացների
փորձը ցույց է տալիս, որ հմտորեն կիրառված անձայն խոսքը որոշակի դեպքերում կարող
է լիարժեքորեն դրսևորել գործող կերպարի բնավորությունը: Այս հնարանքին մնջախաղացները դիմում են երբեմն: Անձայն խոսքը երբեմն մնջախաղացին օգնում է ավելի ցցուն
ընդգծել գործող այն կերպարները, որոնք «խոսելով» դիմակազրկում են իրենք իրենց: Այս
հնարանքը թույլ է տալիս ապահովել գույների թանձրացում, կամ այսպես ասած՝ հասնել
որոշ չափազանցության: Ընդհանրապես խտացումը, շարժումների կենտրոնացումը բնորոշ են մնջախաղի ամբողջ կառուցվածքին: Ընդգծված կարող են լինել մնջախաղացի թե՛
ժեստերը և թե՛ դիմախաղը: Դրանք չեն դիտվելու որպես դիտավորություն, եթե կատարո-
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ղական տեխնիկան պատշաճ բարձրության վրա է: Մնջախաղացը չափազանցությունների
մշտապես դիմում է գործողությունների առավել արտահայտչականության, բնութագրումների գեղարվեստականության հասնելու նպատակով: Նման չափազանցումը բնորոշ է
նաև ծաղրանկարին: Անտեղի չի լինի նշելը, որ ծաղրանկարիչը դառնում է իր գործի իսկական վարպետը միայն այն ժամանակ, երբ կատարելապես տիրապետում է պարզ գծանկարի տեխնիկային: Նույնը կարելի է ասել նաև մնջախաղի դերասանի մասին՝ գեղարվեստորեն չափազանցացման հնարանքներից օգտվելու դեպքում, քանի որ նրանից պահանջվելու է մարմնի պլասիկ արտահայտչամիջոցների հատուկ մշակում, իսկ բազմակողմանի
պատրաստվածությունը նրան ինքնուրույն ստեղծագործելու իրավունք կտա դիմելու չափազանցության՝ առանց էժանագին արհեստականության մեջ հայտնվելու վախի: Չափազանց կարևոր է հաշվի առնել այս հանգամանքը, որովհետև իր բնույթով մնջախաղը խիստ
պայմանական արվեստներից է: Ինչքան պայմանական է արվեստը, այնքան ավելին է
տեխնիկական հնարավորությունների ապահովման պահանջը:
Իսկ ինչի° մեջ է մնջախաղի պայմանականությունը: Այս հարցին պատասխանելն
այնքան էլ հեշտ չէ:
Ահա մնջախաղացը՝ ավանդաբար ճերմակ ներկած երեսով, խաղարկում է ոչ բարդ
մի պատմություն՝ պատմելով այն մասին, թե ինչպես է իր հերոսը որպես վաճառող
ծառայում հախճապակու խանութում: Գալիս է հաճախորդը: Նրան սկիհ է պետք: Ոչ, դա
չէ, այլ այն մեծը:
Զգուշորեն, վախվխելով, որ չգցի և չկոտրի թանկագին իրը, վաճառողը բերում է`
ցուցադրաբար իր առջև պահած ահռելի սկիհը: Սակայն այս սկիհը գնորդը չհավանեց,
չհավանեց նաև երկրորդը, երրորդը...հինգերորդը, որը վաճառողը ցած էր բերել ամենավերևի դարակից, ուր մեծ ճիգով բարձրացել էր անտեսանելի աստիճանով:
Այս պատմությունը դերարարը պատմեց` չարտասանելով և ոչ մի խոսք. դա արեց
բացառապես դիմախաղով և ժեստերով: Կարծես կյանքի ակնհայտ շեղումով իրականացրեց: Ինչու՞ է դերասանը լռել այն «խոսուն», բացարձակ լռության մեջ: Ինչու՞ է նրա շպարն
այդքան անկենդան: Ի՞նչ է նշանակում լիովին ճերմակեցրած դեմքը, կամ ինչու՞ է նա
բեմում իր գոյություն չունեցող խաղընկերոջ հետ մունջ երկխոսություն ունենում: Բայց
հանդիսատեսի մեջ, տարված մունջ գործողությամբ, նման հարցեր չեն առաջանում: Չեն
առաջանում ժանրի պայմանականության ընդունման հետևանքով: Դերարարները կարծես պայմանավորվում են հանդիսատեսի հետ այն մասին, որ բեմում խոսքի բացակայությունը, գոյություն չունեցող խաղընկերները, երևակայական առարկաները, կարճ ասած`
պայմանականության ամբողջ համակարգը նրանց կողմից ընդունվի որպես յուրատեսակ,
լիովին օրինաչափ արվեստի ձև: Հենց այս անխոս համաձայնությամբ «կնքված պայմանով» պայմանավորված է մնջախաղի հուզական գեղարվեստական ներգործությունը հանդիսատեսի վրա: Այս արվեստի տեսակին քիչ ծանոթ հանդիսատեսին անհրաժեշտ է աստիճանաբար ծանոթացնել ժանրի էությանը: Մարսել Մարսոն սովորաբար իր ելույթները
սկսում էր այսպես կոչված «ոճական» վարժություններով (վարժություններ, որոնք ցուցադրում են տեխնիկային կատարելապես տիրապետմանն հնարքները՝ «պարան ձգելը»
«աստիճաններով բարձրանալը» և այլն): Ինչպես ասում էր ինքը` այս վարժությունների
օգնությամբ, աստիճանաբար և առանց ձանձրացնելու, հանդիսատեսին մոտեցնում է սյուժետային գծով բարդ կառուցվածք ունեցող պիեսների ընկալմանը: Ընդունենք, որ ինչ-որ
մեկն ուշացել է կինոսեանսից կամ դրամատիկ ներկայացումից: ՈՒշացողը մի քանի րոպեից կկարողանա կողմնորոշվել կատարվող գործողության և սյուժետային գծի ընթացքի
մասին: Իսկ երբ հանդիսատեսը մնջախաղի ներկայացմանն ուշանա, հիմնականում նա
ոչինչ չի հասկանա հետագա ընթացքից: Իր հանդիսատեսին մնջախաղացը հասցեագրում
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է այն, ինչ հանդիսատեսն իր երևակայությամբ լրացնում է չասվածը՝ ընդունակ լինելով
մտովի զարգացնել գեղարվեստական ակնարկները: Հավանաբար այս առանձնահատկության մեջ է մնջախաղի արվեստի ամենաէական հատկանիշը: Կերպարը մնջախաղում միշտ
դրսևորվում է զարգացման մեջ, որը կարող է ներկայացվել չափազանց «խտացված»:
«Մարդու կյանքը» մնջախաղային բազմաթիվ տարբերակներում, բեմադրված թե՛ ֆրանսիացի, թե՛ լեհ, թե՛ չեխ մնջախաղացների կողմից, կյանքի բոլոր իրար հաջորդող փուլերը՝
մանկությունից մինչև ծերություն, ընթանում է ընդամենը մոտավորապես 7-8 րոպեում:
Հարց է ծագում, արդյոք դրամատիկ թատրոնում կամ կինոյում հնարավո՞ր չէ հերոսի ամբողջ կյանքը պատմել: Հնարավոր է: Բայց այնտեղ հանդիսատեսը դադարներով է տեսնում
կերպարի զարգացումը (կինոյի լեզվով ասած՝ «ընդհատումներով»): Օրինակի համար՝
ֆիլմի սկզբում կերպարը 17 տարեկան է: Երկրորդ մասում՝ արդեն որոշակի ընդմիջումից
հետո, նա, ասենք, 25 տարեկան է: Դրամատուրգը ցույց է տալիս մեզ կերպարի ներքին
փոփոխությունն այս ժամանակահատվածում: Զգեստավորողը և շպարողն ակտիվորեն
օգնել են դերասանի արտաքին կերպարանափոխմանը: Եվ այսպես դրվագից դրվագ: Այլ
կերպ է կատարվում մնջախաղում: Այստեղ չկան ընդհատումներ, կերպարի զարգացումն
ընթանում է առանց գործողության դադարների, առավելագույնս խտացված են ժամանակը, հերոսի բնավորությունը և տարիքը:
Մնջախաղային ստեղծագործության կենտրոնում մարդն է, նրա պայքարը, նրա երջանիկ րոպեները, նրա դառնությունները: Միշտ չէ, որ այսպես ասած՝ «բնավորությունների պայքար» է, հերոսը կարող է պայքարել նաև բնության ուժերի դեմ: Իսկ եթե բեմադրության հերոսները հանդիսանում են կենդանական աշխարհի ներկայացուցիչները (մնջախաղացները շատ վաղուց են անդրադառնում առակի այլաբանությանը) այս դեպքում էլ է
մնջախաղը մարդու մասին պատմում: Օրինակի համար վերցնենք մնջախաղային առակը՝
«Արծիվը»: Անհոգ ճախրող արծվին որսորդը նետահարեց: Եվ վայր ընկած արծիվը տեսավ նետի ծայրին իր փետուրը: Եվ հասկացավ արծիվը, որ իրենից է մեղքը:
Անչափ բազմազան կարող է լինել մնջախաղային ստեղծագործությունների բովանդակությունը: Նա կարող է խորապես ներգործել հանդիսատեսի վրա, հույզեր և մտքեր
արթնացնել:
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե մնջախաղային լեզվի պայմանականությունը
սահմանափակում է՝ կյանքը գեղարվեստորեն արտացոլելու համար: Իրականում դա այդպես չէ: Մնջախաղի արվեստը ոչ մի դեպքում չի սահմանափակվում՝ ընդամենը կյանքի ոչ
բարդ սյուժեներ արծարծելով: Մնջախաղը կարող է ներկայացնել պատմական հերոսական
անցքեր, ստեղծել ապագան կերտող կերպարներ: Բայց նա դրանք ստեղծում է յուրովի`
ընդհանրացնելով երևույթները, գտնելով իրականության բանաստեղծական իմաստավորումներ և խտացումներ:
Եվ ահա թե ինչն է չափազանց էական: Մնջախաղին չի սպառնում խրատականությունը, ինչը հաճախակիորեն հետապնդում է դրամատիկ թատրոնին հերոսական նյութ
ներկայացնելիս: Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ կան բազմաթիվ սյուժեներ, որոնք չեն դիմանում լռության «բեռին»: Երբ փորձում են դրանք խցկել ժանրի շրջանակների մեջ, շրջանակները սկսում են կոտրվել: Ստացվում է, ասես, թեյի գավաթի մեջ հալեցրած մետաղ
լցնես: Մնջախաղացը պետք է հատուկ խորաթափանցություն ունենա, որպեսզի կարողանա
կյանքի բազմազան սյուժեներից ընտրի մնջախաղայինը:
Մնջախաղային կառուցվածքը, ինչպես ասվեց, պահանջում է հատուկ ընտրված
գործողություն: Ինչպես երգում չի կարող ոչ մի ավելորդ հանգ լինել, այնպես էլ մնջախաղում` ոչ մի ոչ պարտադիր ժեստ: Մնջախաղը պահանջում է գործողություններ, որոնք իրական կյանքն են և տրամաբանված են: Այն պետք է խստորեն ենթարկվի չորս պարտադիր
պայմանի:
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Առաջին պայմանը և ամենահիմնականը` մնջախաղը պարտավոր է որոշակի գաղափար ունենալ: Միայն հստակ, ճիշտ և հույզերով համակված միտքն է ընդունակ մնջախաղին կյանք ներշնչելու:
Երկրորդ պայման` պետք է ճիշտ ընտրված լինեն գործողությունները և հանգամանքներ, որոնք արդարացնում են լռության օրգանականությունը: Հանդիսատեսը չպետք
է նկատի լռությունը: Հակառակ դեպքում նրան կթվա, թե ինքը դիտում է խուլ-համրերի
զրույցին բնորոշ շարժումների պես մի բան:
Երրորդ պայման` գործողության հասկանալի լինելը: Իր ամբողջ պայմանականությամբ հանդերձ, ամեն մի մնջախաղային գործ պիտի լինի բացարձակ պարզ: Մնջախաղը
խաչբառ չէ: Չի կարելի հանդիսատեսին ստիպել լարված գուշակել, թե ինչ է ուզում ասել
մնջախաղացը:
Չորրորդ պայման` մնջախաղի գաղափարը պետք է պարունակի հուզական խաղի
համար առիթ, որպեսզի մնջախաղացը, հնարավորություն ունենա վառ խաղով դրսևորելու
իրեն: Այդպիսի առիթ կարող է դառնալ իրադարձություն, որը հերոսին կմղի կատարել ակտիվ արարքներ: Մնջախաղի մտահղացման հիմքում կարող են լինել ինչպես ինքնուրույն
գրված լիբրետո՝ հնարված մնջախաղացի կողմից, այնպես նաև գրական ստեղծագործություններ:
Մնջախաղին կարող են սյուժեներ տալ նկարիչների նկարները: Սակայն որտեղից
էլ վերցված լինի բեմադրության մտահղացումը, այն պետք է իրականացվի՝ անպայման
վերոնշյալ 4 պայմանները հաշվի առնելով: Այս պայմաններից նույնիսկ մեկն անտեսելու
դեպքում ներկայացումը կլինի ոչ լիարժեք: Պետք է հաշվի առնել, որ ասվածը վերաբերում
է մնջախաղի բոլոր ձևերին, նույնիսկ ոչ մեծ պատկերներին:
Մնջախաղի արվեստն առանձնանում է իր ժանրային և ոճական բազմազանությամբ:
Այն կարող է լինել ողբերգական, դրամատիկ, կոմիկական, սատիրական: Մնջախաղը պահանջում է մտահղացման հստակ իրականացում` որոշակի ոճականությամբ: Կատարողների ներքին զգացողությունը պետք է միշտ ճշտորեն հարմարեցվի համապատասխան
«ոճական ալիքին»:
Մնջախաղային գործողությունը ծավալվում է ժամանակի և տարածության մեջ:
Սակայն միշտ չէ, որ գործողությամբ ամբողջ բեմն է գրավված: Մ. Մարսոն «Պատանեկություն, Հասունություն, Ծերություն, Մահ» մնջախաղային սյուիտում ընդհանրապես կանգնած տեղից չի տեղափոխվում, բայց հանդիսատեսը տպավորություն է ունենում, որ դերասանն ամբողջ բեմն է լցրել: «Վազք տեղում» ոճական մնջախաղում մնջախաղացը պատրանք է ստեղծում, որ ինքը բեմի մի ծայրից մյուս ծայրն է անցնում, իրականում վազքն
ամբողջությամբ կատարվում է մեկ «թիզ»-ի վրա: Իսկ երբ մնջախաղացը բարձրանում է
աստիճաններով, տպավորություն է ստեղծվում, թե նա գտնվում է 4-5 հարկի բարձրության վրա, սակայն իրականում կատարողը հատակից մի մետր անգամ չի բարձրացել:
Հմտորեն տնօրինել բեմական հարթակը, լինել նրա տերը, ահա կարևոր խնդիրներից մեկը, որին պետք է տիրապետի մնջախաղացը:
Մնջախաղը, ինչպես ասվեց, զարգանում է նաև ժամանակի մեջ: Հիշենք, որ բեմական վայրկյանը հավասար է րոպեի, իսկ րոպեն` կես ժամի, մնջախաղացը պարտավոր է
թանկ գնահատել բեմում գտնվելու ամեն մի ակնթարթը:
Մնջախաղացի մարմինը խոսում է: Մարմնի մի դիրքից նա կարող է պերճախոս
լինել, իսկ մյուսից՝ քիչ արտահայտիչ: Պտտվեք արձանի կամ արձանախմբի շուրջ և դուք
կգտնեք ամենաշահեկան կետը դիտելու համար: Մնջախաղացը պետք է հմտություն
մշակի՝ գտնելու իր մարմնի ամենաարտահայտիչ ռակուրսներն այս կամ այն միզանսցենի
դեպքում: Մնջախաղացի ներքին և արտաքին արտահայտչամիջոցները բարդ են և տարա-
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տեսակ: Նա տարաբնույթ գեղարվեստական խնդիրներ պետք է լուծի: Նորելուկը պարզ է՝
ուսումը պետք է սկսի տարրականից, սովորի ոչ միայն մնջախաղի այբուբենը և քերականությունը, այլև դերասանի վարպետության հիմունքները:
Նրանց, ովքեր ծանոթ են դրամատիկ դերասանի վարպետությանը, առաջին հերթին սպասում է մնջախաղի առանձնահատկությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրումը:
Մնջախաղացը և դրամատիկ դերասանն ուսման և կրթության ժամանակ օգտվում
են ընդհանուր դարձած համակարգից: Անհրաժեշտ է զարգացնել ուշադրությունը, երևակայությունը, դիտողականությունը, ռիթմի զգացողությունը, կարողանալ բացահայտել «միջանցիկ գործողությունը» և «գերխնդիրը», գտնել համարժեք միջոցներ՝ ճիշտ հաղորդակցվելու
խաղընկերոջ հետ, աշխատել կերպարի վրա, տիրապետել վերամարմնավորելու արվեստին: Սրանք ընդհանուր գծերն են: Բայց կան մասնագիտական առանձնահատկություններ,
որոնց մասին պետք է խոսել առավել մանրամասնորեն:
Ընդհանուր առմամբ մնջախաղը բարձր պլաստիկ արտահայտչականություն է՝ բազմապատկված դերասանի վարպետությամբ: Այնպես, որ ապագա մնջախաղացի կրթումը
պետք է նախատեսի, առաջին հերթին՝ մարմնի մարզումը, մարմնի պլաստիկայի մշակումը, երկրորդ հերթին դերասանի վարպետության տարրերի տիրապետումը:
Մնջախաղացին պետք է՝ կարողանալ իր մեջ ճիշտ բեմական զգացողություն հարուցել, որը ծնում է ճշմարտության զգացողություն, դաստիարակում է կատարյալ ներքին
տեխնիկա: Իսկ դա, իհարկե, հեշտ չէ: Գալիս է սկսնակը՝ մնջախաղի արվեստ սովորելու:
Զրուցում ես նրա հետ` բոլոր պատասխանները մտածված են, խելացի, բայց սկսում է էտյուդ անել, և ահա կորչում է բնականությունը: Ոտքերից կարծես փթանոց ծանրություններ
են կախված, ձեռքերը կարծես երկաթից լինեն, շարժումները կոշտ ու կոպիտ են, մկանները լարված են: Սկսում է ջանալ, սակայն շատ ավելի կաշկանդված է դառնում:
Ինչու՞ է այսպես պատահում, որովհետև նորեկը դեռ չգիտի դերասանի վարպետության այբուբենը: Այս ամենը սովորելու համար ժամանակ է հարկավոր, երկարատև քրտնաջան աշխատանք:
Մնջախաղացի ուսումը սկսում է հաստատուն ուշադրության մարզումից: Բեմական ուշադրությունը, կարճ ասած, բացարձակ ուշադրությունն է այն խնդրի վրա, որը դուք
կատարում եք տվյալ պահին: Սկսնակի ուշադրությունը միշտ ցրված է, կենտրոնացված
չէ: Գերազանց զարգացած կենտրոնացման օրինակ կարող են ծառայել կրկեսի արտիստները: Կրկեսի մարզորդի կամ ձեռնածուի համար կարելի է ասել, որ նա «համակ ուշադրություն» է : Հաստատուն ուշադրությունն անչափ կարևոր է մնջախաղացի համար: Իհարկե,
պետք է տարբերել իսկական ուշադրությունը երևակայականից: Կարելի է թվալ ուշադիր,
ցուցադրել, որ քո ուշադրությունը կենտրոնացած է ինչ-որ բանի վրա: Իսկ դա բանի նման
չէ: Այդպիսի ուշադրությունը կեղծ է, և դա իսկույն երևում է: Միայն իսկական գիտակցությամբ ուղղորդված, զարգացած ուշադրությունը թույլ կտա թեթև և արագ միանալ ստեղծագործական ընթացքին: Միաժամանակ անհրաժեշտ է զարգացնել մկանային ազատության կարողությունը: Դերասանը լարված մկաններով իսկական մնջախաղաց չի դառնա:
Սկզբում նորելուկներն իրենց և իրենց կողքինների վրա անսխալ բացահայտում են
մկանային լարվածությունը: Այսպես մշակվում է ինքնահսկումը: Եթե ուսանողը որոշում է
հեշտությամբ որոշել, թե մկանների որ խումբն է կաշկանդված, ապա ուշադիր վերահսկելով իրեն տանը, աշխատանքի վայրում՝ փողոցում նա վերջիվերջո ձեռք է բերում
մկանային ազատություն:
Մնջախաղացի ստեղծագործության համար կարևորագույն տեղ է զբաղեցնում
երևակայությունը: Ապագա մնջախաղացին սպասվում է ակտիվորեն զարգացնել սեփական երևակայությունը: Դերասանի երևակայությունը փորձերի և ներկայացումների ժա-
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մանակ պետք է ուղղորդված լինի կոնկրետ գործողության և խնդրի վրա, տոգորված լինի
ստեղծագործության գաղափարով:
Պետք է ոսկեխույզի նման ուշադիր դիտարկել լվացվող ավազը, կփայլի՞ արդյոք
յուրահատուկ ձևով որևէ հատիկ, այդպես և մնջախաղացը բազում տպավորությունների
միջից պետք է կարողանա ընտրել այն մասնիկները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն նպատակաուղղված ստեղծագործության համար: Ընտրված դիտարկումները կամ կհավաքվեն
որպես ստեղծագործական «պաշար», կամ իսկույն կօգտագործվեն կոնկրետ կերպարի
ստեղծման աշխատանքում:
Իսկական մնջախաղացը, ուր էլ որ լինի՝ փողոցում, ավտոբուսում, տանը, կինոյում,
ինչով էլ զբաղվի, պարտավոր է ամեն ինչ տեսնել և ամեն ինչ ամրագրել հիշողությամբ:
Կյանքը հարուստ է տպավորություններով, միայն կարողացիր լավ դիտել: Դիտարկումները, գտնված մտքերը մնջախաղացից պահանջում են մանրակրկիտ ընտրություն և քննադատական վերլուծություն: Ամեն հետաքրքիր և ոչ սովորական բան չէ, որ կարող է ցուցադրվել բեմից, առավել ևս ՝մնջախաղի լուռ միջոցներով:
Սակայն ինչքան էլ արդյունավետ լինի դիտողականությունը ստեղծագործելու համար, առանց զարգացած երևակայության մնջախաղացը մեծ արդյունքների չի կարող հասնել: Դիտողականությունը միայն տպավորություներ է հավաքում, իսկ երևակայությունը
դրանք դարձնում է կերպարներ: Իր երևակայությամբ մնջախաղացն անդադար կենդանացնում է պիեսի առաջարկվող հանգամանքները, կարծես տեսնում է դրանք իր աչքերով,
նկարչի ներքին հայացքով ցուցադրում դրանք:
Ահա թե ինչ էր գրում Ստանիսլավսկին, և դա ուղիղ կապ ունի մնջախաղացի
ստեղծագործության հետ, չնայած նրան, որ նա չի օգտվում հնչող խոսքից. «..Մեր ամեն մի
շարժում բեմում, ամեն խոսք պետք է ճշտորեն կյանքի երևակայության արդյունքը լինի»:
Եթե դուք խոսք ասացիք կամ արեցիք ինչ-որ բան բեմում մեխանիկորեն, չիմանալով, թե
դուք ով եք, որտեղից եք եկել, ինչու, ինչ է ձեզ պետք, այստեղից ուր պիտի գնաք և ինչ
կանեք այնտեղ, դուք առանց երևակայության եք գործել և բեմում գտնվելու հատվածը,
անկախ նրանից, փոքր էր այն թե մեծ, ձեզ համար ճշմարտացի չէր, դուք գործել եք մեքենայի պես, ինչպես մարդ-մեքենա:
Շփումը խաղընկերոջ հետ... Ինչքան են դերասանի վարպետության այս կարևոր
բաժնին նվիրված գործերը:Իսկ մնջախաղացն այս հարստությունից կարող է մասամբ
օգտվել: Ինչու՞: Որովհետև մնջախաղում խաղընկերների մեջ շփումն ընթանում է օրգանական լռության պայմաններում:
Այդուհանդերձ, մնջախաղացի համար էլ ուժի մեջ է մնում խաղընկերոջ հետ
փոխշփման օրենքը: Առաջին տեղն այստեղ էլ հատկացվում է իսկական ուշադրությանը:
Ճշմարտացի ռեակցիաները խաղընկերոջ բոլոր հակազդեցություններին, այստեղ էլ
անփոփոխ են: Մունջ շփման ժամանակ դուք փոխգործակցում եք բառի բուն իմաստով`
ամենափոքր ժեստը կամ հայացքը խաղընկերոջը փոխանցելով որպես երկխոսություն:
Պետք է ձեր մեջ պատասխան արձագանք ունենա գնահատականը և հակազդեցությունը: Արձագանքը պիտի լինի ոչ թե արտաքնապես ցուցադրված, այլ իսկական, ակտիվ
ընկալումից եկած: Դուք պետք է ոչ միայն կասեք խաղընկերոջ միտքը, այլ կանխազգաք
այն; Դուք պարտավոր եք ամբողջությամբ կլանված լինել պայքարի իրադարձություններով: Մնջախաղացների շփումներում հատուկ դեր են ունենում աչքերն ու հայացքի
արտահայտչականությունը:
Եթե ուզում եք տիրապետել իրական շփմանը, դիտարկեք կյանքը: ՈՒշադիր դիտեք
բնավորությունների պայքարը, նկատեք, թե ինչպես մեկի գործողություններն առաջացնում են մյուսի հակազդեցությունը: Մի′ սահմանափակվեք մակերեսային ընկալումներով,
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կատարելագործեք բարդ և նուրբ դիտարկման գործընթացը, սովորեք կռահել մտքի գաղտնի
շերտերը:
Սովորաբար մնջախաղացը գործում է ոչ իր կողմից, այլ կերպարի: Արվեստի ամեն
տեսակ մշակել է իր հնարքները, կերպարի ստեղծման իր տեխնիկան, բայց կան նաև ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք բնորոշ են բեմարվեստի բոլոր տեսակներին, և առաջին
հերթին դա կապված է վերամարմնավորման հետ: Վերամարմնավորել` նշանակում է ոչ
միայն գտնել կերպարի ինքնատիպ արտաքինը, այլև դերի պլաստիկ ուրվանկարը: Շատ
ավելի կարևոր է և անկեղծ ասած՝ ավելի դժվար, գտնել կերպարի ներքին շարժումը:
Վերամարմնավորել` նշանակում է ուրիշի կյանքով ապրել կարողանալ, այն կերպարի կյանքով, որին դուք մարմնավորում եք: Դա նշանակում է հերոսի բոլոր արարքները,
մտադրությունները, հուզմունքները, վշտերը դարձնել ձեր արարքները, ձեր մտադրությունները և ձեր վշտերը: Վերամարմնավորել` նշանակում է գործել այն մարդու պես, որի
կերպարը դուք ստեղծում եք, ծիծաղել նրա ծիծաղով, ցանկանալ նրա ցանկություններով,
ունենալ նրան բնորոշ խառնվածքը, կնշանակի ապրել և շարժվել եք նրա ռիթմով, քանի որ
ամեն մի խառնվածքի բնորոշ է նաև իր ռիթմը:
Մնջախաղացի համար վերամարմնավորման գործընթացը բարդանում է նրանով,
որ նրան դրամատուրգը դա չի բերի, ինչպես թատրոնի դերասանին: Հաճախ մնջախաղացն
է իր կերպարը ստեղծում՝ և′ դրամատուրգիան, և′ սցենարը: Դա հնարավոր է, որ լինի մի
կերպար, որը մնջախաղացն իր ամբողջ ստեղծագործական ուղով է անցնում, ինչպես
օրինակ՝ Չապլինի կողմից, Պիեռոյի կերպարը՝ ծնված Դեբյուրոյի հանճարով, ինչպես
Բիպը` Մարսել Մարսոյի: Այսպիսի կերպարները կարող են գործել տարբեր առաջադրվող
հանգամանքներում: Չարլին` թափառական և Չարլին` ոստիկան: Չարլին` ինդուստրիալ
բանվոր և երևակայական միլիոնատեր: Պիերոն՝ ջրաղացպան և Պիերոն՝ գաղութարար,
Բիպը՝ գազաններ վարժեցնող, ճենապակի վաճառող, դիմակների քանդակագործ, լարախաղաց…Առաջադրվող հանգամանքները փոխվում են, իսկ կերպարն իր հիմքում մնում է
անփոփոխ:
Եվ իվերջո, նաև այն մասին, թե ինչպես պահպանել անհրաժեշտ ստեղծագործական ինքնազգացողությունը: Ամեն դերասան գիտի, թե ինչ կարևոր է այն ձեռք բերել,
գտնել այն դեռ կերպարի վրա աշխատելիս: Երբեմն այդ ,,կապույտ թռչնակը,, բավականին
երկար ժամանակ կարող է ձեռքերում չհայտնվել: Երբեմն օգտակար է լինում փոխել առաջադրվող հանգամանքները, կամ ժամանակավորապես նոր խնդիր վերցնել: Եվ այդ ժամանակ ամեն ինչ տեղը կընկնի: Կյանքը բեմում կդառնա օրգանական, արարքները՝ տրամաբանական, ինքնազգացողությունը՝ հարմարավետ:
Բայց եթե այսօր դուք գտել եք ճիշտ ներքին վիճակ, վաղը դա կարող է անհետանալ,
այդպես շատ հաճախ է պատահում, այդ դեպքում ինչպես վարվել: Պատասխանը մեկն է`
պետք է սովորել ամրացնել ճիշտ ներքին վիճակը: Հարկ է հիշել, որ զգացմունքները ոչ
խաղալ, ոչ ամրագրել հնարավոր չէ: Ամրանում է գործողությունը` տրամաբանված հոգեֆիզիկական գործողությունը: Այսպիսի գործողությունը դժվար չէ վերարտադրել և՛ վաղը
և՛ մյուս օրը:
Կրկին և կրկին անհրաժեշտ է կրկնել, որ ճիշտ ինքնազգացողությունը կարող է առաջանալ միայն ճշմարտացի գործողությունից, միայն ցուցադրելու բացակայության դեպքում:
Ներքինը և արտաքինը պետք է անպայման մի ամբողջություն դառնան: Մնջախաղի արվեստին հնարավոր չէ տիրապետել, եթե տեխնիկայի չտիրապետեք: Իսկ տեխնիկան ձեռք
է բերվում համառ աշխատանքով: Եթե դուք գործնական , խորը և մանրամասնորեն չտիրապետեք մնջախաղի վարպետության բոլոր տարրերին, դժվար թե կարողանաք լավ
մնջախաղաց դառնալ:
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Բայց և այնպես դժվարությունները ոչ մի դեպքում ձեզ չպետք է վախեցնեն: Մնջախաղի վարպետության հասնելը հեշտ չէ, այո, շատ աշխատանք է պահանջվում, կամք և
լուրջ վերաբերմունք:Ձեզ թող շփոթմունքի մեջ չգցի այս արվեստը: Դրանք լիովին հաղթահարելի են: Թող ձեզ չանհանգստացնի սկզբնական շրջանում չստացվող ինչ-որ բան:
Դրանք ժամանակավոր անհաջողություններ են: Ձախողումների պատճառների մասին
ձեր մտորումները և աշխատանքը վերջիվերջո ձեզ հաջողության կհասցնեն:

СТЕПАН ШАИНЯН
ОСОБЕННОСТИ ПАНТОМИМЫ
РЕЗЮМЕ
Работа рассказывает о специфике искусства пантомимы, знакомит с выразительными
средствами пантомимы и принципами построения ее либретто, замысел, его детальное обсуждение: идея, сюжет, образы, логика поведения и т.п.
Этюдная работа на площадке: поиски наиболее выразительного решения замысла.

STEPAN SHAHINYAN
THE CHARACTERISTICS OF PANTOMIME
SUMMARY
The work presents the features of pantomime, introduces the main means of expression and
the principles of building its scenario. The aim is to discuss thoroughly the idea, plot, characters, logics
of the behaviour and etc. Sketchwork on the stage: search for a more expressive decision of the plan.

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ ºì îºêàôÂÚàôÜ
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øÜ²ðÆÎ (1880—1907). Ð²Ú Â²îðàÜÆ ì²Ô²ØºèÆÎ ²êîÔºðÆò ØºÎÀ
Տարիներ շարունակ զբաղուելով հայ մեծանուն պարուհի եւ գրող Արմէն Օհանեանի կեանքի եւ ստեղծագործութեան ուսումնասիրութեամբ՝ առիթ ստեղծուեց մօտիկից
ճանաչել նաեւ հայ թատրոնի համեստ մշակներից մէկինª
դերասանուհի Քնարիկին, որի մասին Օհանեանը մի փոքրիկ յուշագրութիւն է հրատարակել: Վաղամեռիկ դերասանուհու ողբերգական ճակատագիրն անտարբեր չթողեց մեզ,
ու թէեւ հայ թատրոնի պատմութեամբ չենք զբաղուել, աւելորդ չհամարեցինք ի մի բերել Քնարիկի վերաբերեալ նիւթերը եւ ամբողջացնել նրա անաւարտ մնացած դիմանկարը:
Դերասանուհու մասին առաջին անգամ կարդացել եւ
նրա պատկերը տեսել էինք մեր ընտանեկան գրադարանիª
այն ժամանակուայ ամենահին գրքումª «Հայոց դրամատիքական ընկերութիւնը Թիֆլիսում» տեղեկագրում1: Հետագայում նրա հակիրճ կենսագրութեանը ծանօթացանք հանրագիտարանային բնոյթի հրատարակութիւններում: Նրա
ռուսերէն կենսագրութիւնն ընդգրկուած է Մոսկուայում լոյս
տեսած «Թատերական հանրագիտարանի» երրորդ հատորում (հեղինակª Ս. Մել.ª
Սարգիս Մելիքսէթեան), որտեղ կարդում ենք. «ՔՆԱՐԻԿ (իսկ[ական] անուն-ազգ[անունը]ª

Մարգարիտա Բաբալեան) (1880 – 27.12.1906) (իրականումª 1907 - Ա. Բ.)– հայ դերասանուհի: Բեմ[ական] գործունէութիւնը սկսել է 1898-ին Բաքւում, սիրողական ներկայացումներում: 1901-ից խաղացել է պրոֆ[եսիոնալ] թատերախմբերում: Վառ դրամ[ատիկական]
օժտուածութեան դերասանուհի: Բանուորական սիրող[ական] խմբի կազմակերպիչ (Բաքու):
Դերեր. Ռոզինա (Բոմարշէի «Սեւիլեան սափրիչ»), Ռուքայա (Սումբատով-Եուժինի «Դաւաճանութիւն»), Գրետխէն (Բեյերլենի «Երեկոյեան շեփոր»), Ռենատա (Հալբէի «Հեղեղ»),
Կլաւդիա (Նեմիրովիչ-Դանչենկոյի «Կեանքի գինը»), Դեզդեմոնա եւ այլն: 1904 թ. Ք. Թարգմանել է հայ[երէն] Չեխովի «Ճայը», 1905 Բաքւում խաղացել է Նինա Զարէչնայայի դերը»2:
Այս սեղմ տեղեկատւութեան մէջ, որ յար եւ նման է անցեալի հայ դերասանուհիների կենսագրականներին, կարեւոր է դերասանուհու կողմից թատերախաղի թարգմանութեան փաստը, այն էլª ժամանակակից թատերագրութիւնից:
Այդուհետ Քնարիկի յաջորդ կենսագրականը աւելի մանրամասն տեղ է գտել Գառնիկ
Ստեփանեանի «Կենսագրական բառարանում». «ԲԱԲԱԼԵԱՆ Մարգարիտ (Քնարիկ)

(1880–1907).– Դերասանուհի: Ծնուել է Աստրախանում: Սովորել է ծննդավայրի հայկական դպրոցում: Հօր մահից յետոյ ընտանիքով տեղափոխուել են Բաքու: 1898 թ. մեկնել է
Պետերբուրգ, սովորել և յաջողութեամբ աւարտել երկամեայ դրամատիկական կուրսերը:
Վերադառնալով Բաքու, աշխատել է հայկական դրամատիկ թատերախմբում 1900 թ.:
Ամպլուան եղել է էնժենիւ դրամատիկ: Գլխաւոր դերերով հանդէս է եկել «Նամուսում»,
«Մեդեայում» «Օթելլոյում»: Թարգմանել է Չեխովի «Ճայը», մասնակցել նրա բեմադրութեանը: Ունեցել է դուրեկան ձայն (մեցցօ սոպրանօ): Բաքուի բանուորներից կազմել է
սիրողների թատերախումբ եւ տուել ներկայացումներ. այս խմբի հետ աշխատել է մինչեւ

1

Գր. Աւետ, Օր. Քնարիկ, «Հայոց դրամատիքական ընկերութիւնը Թիֆլիսում. տեղեկագիր 1907-8»,
[Թիֆլիս, 1908], էջ 38-39:
2
C. Мел., Кнарик, “Театральная энциклопедия”. Глав. ред. П. А. Марков. Том 3, Москва, “Советская
энциклопедия”, 1964.
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իր կեանքի վերջը: Մեռել է 27 տարեկան հասակումª թունաւորելով իրեն: Յայտնի է Քնարիկ անունով»3:
Այստեղ նախորդ տեղեկատութեանն աւելացել է մի չափազանց ուշագրաւ կէտ.
դերասանուհուª մասնագիտական կրթութիւն ստանալու իրողութիւնը: Յայտնի է, որ անցեալի հայ թատրոնի դերասաններից շատ քչերն են ստացել թատերական կրթութիւն, իսկ
ահա Քնարիկը 18 տարեկանում մեկնել է կայսրութեան մայրաքաղաք եւ երկու տարի ուսանել դրամատիկական դասընթացներում: Յիրաւի, հազուադէպ մի բարենիշ հայ թատրոնի
պատմութեան մէջ:
Քնարիկի առաւել ամբողջական կենսագրութիւնը հետագայում տեղ է գտել Հայկական սովետական հանրագիտարանումª Բախտիար Յովակիմեանի հեղինակութեամբ.
«ՔՆԱՐԻԿ [իսկական ազգանուն, անուն, հայրանունը՝ Բաբալեան Մարգարիտ Գե-

րասիմի, 1880, Աստրախան – 26.12.1907 (8.1.1908), Բաքու], հայ դերասանուհի: Թատեր[ական] կրթութիւնն ստացել է Պետերբուրգի դրամատիկ[ական] երկամեայ դասընթացներում: Բեմ[ական] գործունէութիւնն սկսել է 1898-ին Բաքւումª խաղալով սիրողական
ներկայացումներում: 1901-ից Բաքուի հայկ[ական] դերասանական խմբի դերասանուհի:
Ք-ի բեմական անունը տուել է Սիրանոյշը: Յ. Աբելեանի եւ Սիրանոյշի խմբերի հետ ելոյթներ է ունեցել Նոր Նախիջեւանում, Աստրախանում, Շուշիում, Միջին Ասիայում: Նրա
գործունէութեան ամենանշանակալից շրջանը եղել է 1904–1905 թատերաշրջանը, հայ
թատրոնում առաջինն է մարմնաւորել Մարգարիտի (Շիրվանզադէի «Պատուի համար»)
եւ Ռուքայայի (Իւժին–Սումբատովի «Դաւաճանութիւն») դերերը, ինչպէս եւ թարգմանել ու
բեմադրել է Ա․Չեխովի «Ճայը» 1905 թուականին, նաեւ խաղացել է Նինա Զարեչնայայի
դերը): Նշանաւոր դերերից են նաեւª Արշալոյս (Ս․ Թառայեանի «Արշալոյս»), Դեզդեմոնա,
Օֆելեա, Կորդելիա, Ջեսիկա (Շէքսպիրի «Օթելլօ», «Համլետ», «Արքայ Լիր», «Վենետիկի
վաճառականը»)4:

Ինչպէս երեւում է թուարկուած դերերիցª Քնարիկը կերպարներ է մարմնաւորել թէ°
հայ, թէ° ռուս, թէ° եւրոպական թատերագիրների գործերում, բայց յատկապէս կարեւոր են
շէքսպիրեան չորս դերակատարումները, որոնք չափանիշ եւ փորձաքար էին դրամատիկական դերասանների համար: Այլ աղբիւրներում նշուած են նաեւ հետեւեալ դերերըª
Սանդուխտ (Թերզեանի «Սանդուխտ կոյս»), Ամալեա (Շիլլերի «Աւազակներ»), Շուշանիկ
(Ալեքսանդր Աբէլեանի «Նշանուածներ») և Միրցիա (Բարետի «Նոր աշխարհ»):
Սոյն հաղորդման մէջ ժամանակի մամուլի եւ դերասանուհու ժամանակակիցների
յուշերի հիման վրայ, դիտաւորեալ կատարելով առատ եւ երկար մէջբերումներ, կը փորձենք ամբողջացնել դերասանուհու դիմանկարը:
Դերասանուհու ծննդավայր Աստրախանը դեռեւս միջնադարից եղել է հայաշատ
քաղաք, որի բնակիչներից Գերասիմ Բաբալեանի ընտանիքում էլ ծնուել է Մարգարիտ
դուստրը: «Մի համեստ և չքաւոր ընտանիքի զաւակ էր նա, որին կեանքի ալիքը Հաշտարխանից գցել էր Բագու»,– գրել է թատերագիր Ալեքսանդր Աբելեանը5: Թէ ինչու են Բաբալեանները տեղափոխուել Բաքուª յայտնի չէ, հաւանաբար չքաւորութիւնից ազատագրուելու
երազանքին հետամուտ լինելով:
Ցաւօք, տուեալներ չկան, թէ ինչ հանգամանքներում է ապագայ դերասանուհին
մեկնել Պետերբուրգ եւ մասնագիտացել դրամատիկական երկամեայ դասընթացներում,
ում մօտ է սովորել: Սակայն նրաª հայ թատրոն մուտք գործելու վերաբերեալ կան հետեւեալ
վկայութիւնները: Վերոյիշեալ Ալեքսանդր Աբելեանը գրել է.

«Պատահաբար դերասան Յովհաննէս Աբէլեանը ծանօթանալով համոզում է նրան
մտնել հայոց խումբ և ծառայել հայ բեմին, քան տանը պարապ նստել: Օրիորդն ուրախու-

3

Գառնիկ Ստեփանեան, Կենսագրական բառարան, հատոր Ա, Երեւան, 1973, էջ 164£
Բ. Յովակիմեան, Քնարիկ, Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 12, Երեւան 1986, էջ 469:
5
Ալէքսանդր Աբէլեան, Դերասանուհի Քնարիկ, «Մեր ձայնը», 10.01.1908:
4
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թեամբ համաձայնում է և այդ օրուանից ընդունելով բեմական Քնարիկ անունը, դառնում է
դերասանուհի: Համեստ կերպով սկսելով, շուտով նա առաջադիմում է և գրաւում աչքի
ընկնող տեղ: Այսպէս 2 տարի առաջ Աբէլեանի խմբում ճանապարհորդում է ինչպէս առաջին դերասանուհի. առաջին դրամատիկական դերերն էր կատարում նա եւ այս սեզոնին
Բագւում, ունենալով յաջողութիւն»1:
Դերասան Գրիգոր Աւետեանը նոյնպէս յիշել է Քնարիկի մուտքը հայ թատրոն.
«1901 թւի սեզօնն էր: Ընկերական պայմաններով խաղում էինք Բագու. դերասանուհիների

պակասութիւնը մեզ նեղում էր, մտածում էինք հրաւիրել Թիֆլիսից, երբ մի օր Աբելեանը
բերեց իր հետ մի օրիորդ: Դա Քնարիկն էր: Դեբիւտի համար դրուեց «Սեւիլիոյ սափրիչ»,
որի մէջ Ռօզինայի դերը, ի մեծ ուրախութիւն ամենքիս, նա կատարեց մեծ աջողութեամբ:
Այդ օրուանից նա դարձաւ մեր փոքրիկ ընտանիքի անբաժան ընկերը. եղել է Բագու,
Անդրկասպեան երկրում, Շուշի, Դերբենտ, Աստրախան, Նոր-Նախիջեւան, Գանձակ”
Արմաւիր: Թիֆլիսում նրան չյաջողուեց եւ ոչ մի անգամ խաղալ2»:
Ինչպէս նշուեց, Քնարիկի բեմական անուան կնքամայրը եղել է հայ բեմի մեծ տիկինըª
Սիրանոյշը: Ըստ Արամ Վրոյրիª «1901 թւականին դերասանները մի ընկերակցութիւն

կազմակերպեցին Բագւում ներկայացումներ տալու համար: Այդ խմբի անդամներին ներկայացաւ մի թխադէմ, արտայայտիչ դէմքով ու վառվռուն աչերով մի օրիորդ, եւ ցանկութիւն յայտնեց խմբի ներկայացումներին մասնակցել: Որոշւեց որ հերթական «Սեւիլիոյ
սափրիչը» պիէսում մասնակցի Մարգարիտի դերում: Միաժամանակ աւանդական սովորութեան համաձայն պէտք էր օրիորդի Մարգարիտ սովորական անունը փոխել մի աւելի
յարմարագոյնի, և կնքամօր պաշտօնը վիճակւեց խմբի առաջնակարգ դերասանուհի տ.
Սիրանոյշին:
–Քնարիկ դնենք անունը,– վճռեց տ. Սիրանոյշ,– մենք այդ անունով մի դերասանուհի ունէինք Պօլսում»3:
Ինչպէս տեսնում ենք, հեղինակը «Սեւիլեան սափրիչում» Ռոզինայի փոխարէն
սխալմամբ գրել է Մարգարիտª շփոթելով, թերեւս, Շիրվանզադէի «Պատուի համար»-ի
հերոսուհու հետ, որի դերը Քնարիկը հայ թատրոնում առաջին անգամ կատարել է 1904-ի
դեկտեմբերի 10-ին եւ հիացրել է հեղինակին4։
Այդ ժամանակաշրջանում Բաքուի թատերախմբի ռեժիսորական ղեկավարութիւնը
ստանձնել էր Արմէն Արմէնեանը, «մի թատերախումբ, որի մէջ, թերեւս միայն Վրոյրի եւ

Աւետեանի բացառութեամբ, չկար ոչ մի յայտնի անուն, բայց կային տաղանդաւոր մարդիկ,
որոնց միայն փորձ ու ժամանակ էր հարկաւոր հռչակուած անուններ դառնալու համարª
Զարիֆեան, Սաթենիկ Ադամեան, Քնարիկ, Ալիխանեան: ….այդ երիտասարդները…..շատ
բան են սովորել իրենց կրթուած ու եռանդուն ուսուցչից»5:
Այնուհետեւ 1907-ին Քնարիկը մաս է կազմել Բաքուի Կուլտուրական միութեան
թատերախմբին: «Բագուի կուլտուրական միութեան գեղարուեստական ճիւղը, ծառայելով

իր համակրելի գաղափարին, մեր բեմական յայտնի գործիչներից եւ տեղական ընտիր
սիրողներից կազմել է դերասանական մի խումբ, որ առաջիկայ սեզօնին տալու է մի շարք
ներկայացումներ: .... Առ այժմ խմբի անդամները կազմում են հետեւեալ անձինք. Աբէլեան,
որ միեւնոյն ժամանակ ստանձնել է րէժիսսէօրի պաշտօնը, Աբովեան, Ալիխանեան,
Աւետեան, Մանուկեան, Ոսկանեան եւ Սեւումեան: Օրիորդներիցª Արուսեակ, ՄելիքՇահնազարեան եւ Քնարիկ. տիկին Փառանձեմ եւ Տէր-Օհանեան”6:
1

Նոյն տեղում:
Գր. Աւետ, Օր. Քնարիկ, էջ 38:
3
Ա. Վ[րոյր], Օր. Քնարիկը, «Յուշարար», 1908, թիւ 14, էջ 213:
4
Հենրիկ Յովհաննիսեան, Հայ թատրոնի պատմութիւն (XIX դար), Երեւան, «Նաիրի», 2010, էջ 598:
5
Լեւոն Հախվերդեան, Հայ թատրոնի պատմութիւն (1901–1920), Երեւան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչութիւն, 1980, էջ 236-237:
6
Վ. Գալֆայեան, Բագուի ներկայացումները, «Մշակ», 9.10.1907:
2
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Քնարիկի դերասանական տաղանդի մասին վկայութիւնները սակաւաթիւ են: Ահա
մի քանի վկայութիւն ժամանակի մամուլից.
«Ձայնը մաքուր է և պաթետիկ, միմիկան նուրբ ու բնական է», նրա «կենդանի և
աշխոյժ խաղը ոչ մի վայրկեան թոյլ չէր», «խաղաց անբիծ և զգացուած»7:
«Ես կատարում էի Բարթօլօի դերը և յանձին օր. Քնարիկի ունեցայ լաւ խաղակից:

Չնայելով որ օրիորդի դերը բաւական պատասխանատու էր, և ինքն էլ յուսահատª դերը
բաւարար կատարելուց, այնուամենայնիւ անսայթաք տարաւ մինչև վերջը, եւ այդ դերով էլ
նա աչքի ընկաւ իբր ապագայի մի ընդունակ դերասանուհի: Այնուհետև նա դերասանական խումբերի անբաժան ընկերն էր: Նա հետզհետէ առաջադիմեց և եթէ նա դաստիարակւած լինէր մի այլ մթնոլորտում կամ շրջապատումª նրանից կը յղկւէր մի աւելի ողորկ
բնաւորութիւն: Իբր դերասանուհի նրա ձեւերը մշակւած ու ճկուն էին, ձայնը դուրեկան եւ
բեմական, առոգանութիւնը մաքուր»8:
«Ամալեայի դերակատար Քնարիկը պուպրիկի նման շատ սիրուն մի աղջիկ էր, ներքնապէս օժտուած եւ շատ խոստումնալից մի դերասանուհի, որին պաշտում էր Բաքուի հանդիսատեսը, մանաւանդ այդ անհանգիստ քաղաքի նաւթահանքերի բանուորութիւնը»9:
«Օրիորդ Քնարիկ ստանձնել էր Մարիի բարդ, հոգեբանական դերը: Առաջին անգամն է, որ մենք օրիորդին հանդիպում ենք հայկական բեմի վրայ, և այդ առաջին տպաւորութիւնը մեզ ամփոփ գաղափար է տալիս նրա խաղի և դերասանական ձիրքերի մասին,
մանաւանդ երբ նա կատարում էր մի դեր, որ, իբր անաչառ կշիռ, լիովին գնահատում է
նրա բեմական արժէքը: Օրիորդը խելացի ու չափաւոր արտայայտեց Մարիի կուսական
կրծքի ուժգին զեղումները: Նրա շնորհալի խաղը ներշնչում է մեզ ուրախալի յոյսեր, որ
օրիորդին առաջիկայում սպասւում է ապագայ»10:
«Նրա գլխաւոր առանձնայատկութիւններն էին սէր դէպի իր ընտրած գործը,
աշխատասիրութիւն և բարեխղճութիւն,– մի բան, որ այնքան պակասում է նրանց, որոնք
պակաս օժտուած չեն աստուածատուր շնորհքով և ձիրքով »11:
«Քնարիկը վերջին տարում գտնվում էր Բագուի դերասանական խմբի մէջ և կազմում էր խմբի ամենախոշոր ոյժը կանացի դերերում: Նա առհասարակ աչքի ընկնող դերասանուհի էր: Իր մտածված խաղով, ազատ շարժումներով և ճկուն ընդունակութիւններով
նա գնահատելի ոյժ էր ներկայացնում բեմի համար: Վերջին անգամ մենք առիթ ունեցանք
տեսնել նրան Բագւում հոկտեմբերի վերջինª «Երեկոյեան Շեփոր» դրամայում: Քնարիկ
կատարում էր գլխավոր հերոսուհուª Կլերխէնի (իրականումª Գրետխէն – Ա. Բ.) դերը եւ
կատարեց մեծ աջողութեամբ: Քնքշութիւն, սէր, անձնուիրութիւն եւ մտերմութիւն էր արտայայտում նրա խաղը, հարազատ և անմիջական արտայայտութեամբ»12:
«Հանճար չէր Քնարիկը, բայց նոր թատրոնի գեղեցիկ մի տաղանդ էր, հազուագիւտ,
ինտելիգենտ ոյժ: Նուրբ եւ երազուն Քնարիկը այն անձնաւորութիւններիցն էր, որոնց
կեանքի կոպտութիւնը փշրում, ջարդում է, ինչպէս քամինª սիրուն ծաղիկները»13:
Յենուելով ժամանակակիցների յայտնած կարծիքների վրայª մեր օրերում թատերագէտը նշել է. «Դատելով այն տողերից, ինչ գրել են Քնարիկի մասինª նա եղել է յուզական

տաղանդի, ախորժալուր ձայնի, նուրբ շարժուձեւի դերասանուհի, որ իր խաղերում
առանձնաշեշտել է կնոջ անձնուիրութեան գիծը (թերեւս դա էր նրա դերացանկում տեղ
տալիս Նինա Զարեչնայայի եւ Սանդուխտ կոյսի դերերին)»14:
7

Հախվերդեան Հայ թատրոնի պատմութիւն…, էջ 128:
Ա. Վ[րոյր], Օր. Քնարիկը…, նոյն տեղում:
9
Վահրամ Փափազեան, Երկեր 5 հատորով, հատոր 1, Երեւան, 1979, էջ 184-185:
10
Վ. Գալֆայեան, Թատրօն և երաժշտութիւն, «Մշակ», 24.10.1907:
11
Ալէքսանդր Աբէլեան, Դերասանուհի Քնարիկ…:
12
Սիրող, Դերասանուհի Քնարիկ, «Մշակ», 27.12.1907:
13
Արմէն Օհանեան, Դիմաստուերներ, «Արձագանգ Փարիզի», թ. 17-20, 1917, էջ 18:
14
Լեւոն Հախվերդեան, Հայ թատրոնի պատմութիւն…, էջ 128:
8
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Քնարիկի կարճատեւ կենսագրութեան մէջ, ինչպէս նշուեց, ուշագրաւ է յատկապէս
Անտոն Չեխով թարգմանելը եւ խաղալը: Լեւոն Հախվերդեանի գնահատմամբ, Քնարիկը,
ինչպէս նաեւ նրա ժամանակակից մէկ այլ դերասանուհիª Սաթենիկ Ադամեանը, եղել են
«նոր խաղացանկի, թատերական նոր ճաշակի նախանձախնդիր, հռչակաւոր Վերա Կոմի-

սարժեւսկայայի տիրական ազդեցութեան տակ գտնուող դերասանուհիներ: Նրա խաղացանկի պիէսներն էին, որ Քնարիկի եւ Սաթենիկ Ադամեանի նախասիրութեամբ հանուեցին բեմ: Բաքւում եւ Նոր Նախիջեւանումª Չեխովի «Ճայը», որի մէջ Նինա Զարեչնայայի
դերը խաղաց Քնարիկը: Թիֆլիսումª Զուդերմանի «Թիթեռնիկների կռիւը», Նոր Նախիջեւանումª Օստրովսկու «Անօժիտը», որոնց մէջ Ռոզիի եւ Լարիսայի դերերում հանդէս
եկաւ Սաթենիկ Ադամեանը: Այս ներկայացումներից ոչ մէկին մեծ յաջողութիւն չվիճակուեց,
քանի որ ժամանակի հանդիսատեսն անպատրաստ էր դրանց ընկալմանը: Առաւել եւս
գնահատելի է դերասանուհիների համարձակութիւնըª սեփական յաջողութիւնը վտանգի
տակ դնելու գնով առաջ մղել հայրենական թատերական կուլտուրան, հաստատել նոր ճաշակ, բեմական արուեստի նոր հասկացութիւն»15: Եւ ապա. «Եթէ Նոր Նախիջեւանում
հետապնդւում էր նորորակ թատրոն ստեղծելու նպատակը, ապա այնտեղ աւելի քան օրինաչափ էր մասնակցութիւնն այնպիսի կիրթ մի դերասանուհու, ինչպիսին էր Քնարիկը
(1880–1907): Նոր դրամատուրգիայի, թատերական նոր գեղագիտութեան ձգտումը գլխաւորն
էր նրա արտիստական նկարագրի մէջ, իսկ դրա ամենահամարձակ արտայայտութիւնըª
Անտոն Չեխովի «Ճայը» թարգմանելն էր և գլխաւոր հերոսուհու դերում հանդէս գալը
Բաքւում և Նոր Նախիջեւանում: Պետերբուրգում դրամատիկական կուրսեր աւարտած դերասանուհին չէր կարող չիմանալ, որ պիէսը Ալեքսանդրինեան թատրոնում տապալուել
էր նոյնիսկ այն պարագայում, երբ Նինա Զարեչնայայի դերը կատարել էր ինքըª Վերա
Կոմիսարժեւսկայան....
Քնարիկը, իհարկէ, գիտէր, որ մելոդրամաների և սուր սիւժէտային պիէսների սովոր
Բաքուի հանդիսատեսն անպատրաստ է «Ճայի» ընկալմանը, բայց նա դիմեց այդ պիէսը
բեմ հանելու քայլին, համարձակութիւն, որ սպասելի չէ նոյնիսկ այսօրուայ հայ թատրոնից:
Հասարակութիւն քիչ է եղել ներկայացմանը, բայց ցոյց է տուել ջերմագին ընդունելութիւն:
Եւ հէնց այդ քիչ, բայց հասկացող հասարակութեան համար էր Քնարիկն ընտրել “Ճայը”:
Մինչ այդ հայ դերասանները հաճոյքով ու մշտական յաջողութեամբ խաղում էին Չեխովի
վոդեւիլները միայն: Քնարիկի շնորհիւ հայ բեմում առաջին անգամ երեւաց Չեխովի մեծ
պիէսներից մէկը, առաջին անգամ հայերէն հնչեցին Նինա Զարեչնայայի բողոքն ու ցասումն
ընդդեմ գեղեցիկ ձգտումները խեղդող, թեւաթափ անող, հոգի սպանող բռնադատուած
կեանքի ու միջավայրի: Քնարիկը հանդիսատեսային յաջողութիւն չէր էլ սպասում, երբ
յաջորդ տարի վերստին բեմ հանեց նոյն պիէսը Նոր Նախիջեւանի իր բենեֆիսին: Բայց
դերասանուհին արեց այդ, որովհետեւ նրան զբաղեցնողը նորորակ դրամատուրգիա
խաղալու, նոր խօսք ասելու, բեմական արուեստն առաջ մղելու ձգտումն էր»16:
Ի դէպ, Նոր Նախիջեւանում Քնարիկի խաղը դիտել ու գնահատել է Ալեքսանդր Մեասնիկեանը: Ըստ նրա, Քնարիկն «իւր խաղի ամբողջ ընթացքում չէր կարողանում դերին տիրել,

նրա ամբողջութիւնը պահպանել, որով եւ շատ քնքոյշ ու նուրբ կտորներ խաղի ընդհանուր
ակկորդի դիսսոնանսն էին կազմում: Դերասանուհու խաղը յաջող անցաւ գլխաւորապէս

15
16

Նոյն տեղում, էջ 124:
Նոյն տեղում, էջ 127:
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երկրորդ և չորրորդ գործողութիւնների մէջ: Բենեֆիցիանտկան ստացաւ մի շարք
ընծաներ, չնայած որ թատրոնում շա՛տ քիչ հասարակութիւն կար»17:
Ուշագրաւ է նաև Քնարիկի գործունէութիւնը որպես սիրողական թատերախմբի
կազմակերպիչ եւ ղեկավար: Բաքուի ժողովրդական տանը գործած արհեստաւորներից եւ
բանուորներից կազմուած սիրողական այդ խումբը պարբերաբար ժողովրդական հանրամատչելի ներկայացումներ է ցուցադրել: Սկզբում խմբի բեմադրիչը եղել է Քնարիկը, որի
մահից յետոյ խումբը ի յիշատակ նրա անուանել է «Քնարիկ»18:
Իսկ ինչպիսի՞ անձնաւորութիւն է եղել Քնարիկը: Հաւանաբար` մելամաղձոտ, ընկճախտի հակուած: Ահա ինչ խօսակցութիւն է յիշել պարուհի Արմէն Օհանեանը Քնարիկի
հետ.
«Գարնանային օդը մի օր ինձ գինովցրել էր.
–Ահ, ինչու մի օր պիտի մեռնէինք (sic), ասացի:
Նայեց ինձ անկեղծ զարմանքով:
–Որքան նախանձում եմ ձեզ, ասաց: Ես... ես... զզուել եմ կեանքից»19:
Սակայն կեանքից զզուելը չէր պատճառը, որ շատ շուտով, 1907 թուականի դեկտեմբերի 26-ին, թոյն խմելով երիտասարդ դերասանուհին անձնասպան է եղելª ցնցելով
հայ հասարակութեանը Բաքւում եւ Թիֆլիսում: Դերասանուհու մահուանը լայնօրէն անդրադարձել է հայ մամուլը20: «Քնարիկի ինքնասպանութիւնը մի նոր արատ գցեց Բաքուի

հայ բուրժուազիայի վարք ու բարքի վրայ... Չլինէր այդ ինքնասպանությունը, այսօր հայ
թատրոնը կունենար իր երկրորդ Սիրանոյշը, այնքան տաղանդաւոր էր Քնարիկը»,–
հետագայում իր «Կեանքի բովից» յուշագրութեան մէջ գրել է Շիրվանզադէն21:
Քնարիկի թաղումը տեղի է ունեցել դեկտեմբերի 30-ին: Զուգադիպութեամբ նոյն
օրը Թիֆլիսում թատերասէրները հրաժեշտ են տուել հայ բեմի մէկ այլ նշանաւոր դերասանուհուª Սաթենիկ Չմշկեանին, որը 58 տարեկան էր: «Ճիշդ նոյն օրը, երբ Թիֆլիսում հայ

դերասանները շուրջ էին բոլորել Սաթ. Չմշկեանի թարմ շիրիմը, Բաքւում, նոյնպէս շքեղութեամբ ու հանդիսաւորութեամբ թաղում էին Սաթ. Չմշկեանի բեմական քոյր, հայ շնորհալի դերասանուհի վաղամեռիկ օր. Քնարիկին, որ խորհրդաւոր անձնասպանութեամբ
Դեկտ. 25-ին վերջ էր տուել իւր ծաղիկ կեանքին»22: «Յանձին նրա հայ աղքատիկ բեմը
կորցրեց ապագայի մի լաւ դերասանուհի դուրեկան ձայնով» շքեղ արտաքինով ու նուրբ
խաղով»23,– գրել է Գրիգոր Աւետեանը:
Եւ այսպէս, ո՞րն է եղել անձնասպանութեան պատճառը:
Բաքուի «Անկախ մամուլը» 1908 թուականին գրել է.
«Ամսոյս 26-ին «կարբօլի կիսլատով» կեանքին վերջ տւեց դերասանուհի Քնարիկը:

Անմիջապէս այդ բօթաբեր լուրի հետ տարածւեցին եւ զանազան շշուկներ… Տեղական
թերթերից մէկում կարդում ենք, որ Քնարիկը թողել է մի նամակ, որի մէջ իր անձնասպա17

Ա. Մ-եան, «Ճայ». կոմեդիա 4 գործ. հեղ. Ա. Չեխովի,, «Նոր կեանք», 30 Դեկետմբերի, 1906, էջ 341:
Վ. Սիւնեցի, Բագւի «Քնարիկ» խումբը, «Սուրհանդակ», 14.07.1909£
19
Արմէն Օհանեան, Դիմաստուերներ, էջ 19: Քնարիկի մասին նաեւ գրել է իր «Շամախեցի պարուհին» հատորում, որտեղ բնաւ չի ասւում, թէ նա եղել է դերասանուհի Armen Ohanian, La danseuse de
Shamakha, Paris: Bernard Grasset, 1918, p. 273-275):
20
Քնարիկ, «Վտակ», 27.12.1907: Սիրող, Քնարիկ, «Մշակ», 27.12.1907: Քնարիկ, «Մեր ձայնը», 27.12.1907: Յա-Տէ-Պօ, [Քնարիկի ողբերգական մահուան մասին], «Անկախ մամուլ», 4.01.1908: Ա. Մնացականեան,
Քնարիկի մահը, «Արարատ», 1908, թիւ 1, էջ 92: Գ. Աւետ+, Օր. Քնարիկ, նոյն տեղում: «Յուշարար»,
1908, թիւ 13, էջ 193: Ա. Վ., Օր. Քնարիկը, նոյն տեղում: Ե.Թ. Դերասանուհի օր. Քնարիկ (անձնասպան), «Կավռօշ» (յաւելուած), 20.02.1911, թիւ 640, էջ 26:
21
Շիրվանզադէ, Երկեր 5 հատորով, հատոր 5, Երեւան, 1988, էջ 205:
22
«Տարազ», 1908, թիւ 1, էջ 92:
23
, Օր Քնարիկ…, էջ 39:
18
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նութեան պատճառը համարում է պ. Կ. Ի. Խատիսեանին, և ինչ-որ տիկին Պ.: Երկու օր
յետոյ տեղական բոլոր թերթերում լոյս տեսաւ պ. Խատիսեանի նամակը, ուր պ. Խ. իր
անմեղութիւնը երևան հանելու և այդ գործում ոչ մի մասնակցութիւն չունենալը հաստատելու համար, հրաւիրում է օր. Քնարիկի ազգականներին և այն հաստատութիւնների
ներկայացուցիչներին, որ տեղերում ինք գործում է – հասարակական դատաստանի»24:
Վահրամ Փափազեանը, որը նոր էր Կ.Պոլսից եկել Բաքու եւ հասցրել էր ճանաչել
Քնարիկին, վկայել է. «Քաղաքի բուրժուաներից մի ինչ-որ ինժեներ Խատիսեան, եթէ չեմ

սխալւում, կարողացել էր գրաւել Քնարիկի սիրտը, որ, հաւատալով նրա խոստումներինª
անձնատուր էր եղել նրան: Զգալով, որ յղի էª Քնարիկը պահանջել էր ամուսնութեամբ օրինականացնել այդ կապը, որին ի պատասխանª գազազած բուրժուան հրամայել էր վտարել
թատրոնից երիտասարդ, տաղանդաւոր դերասանուհուն, որպէս անխոստովանելի բարքերով արատաւորուած մէկին: Եւ Քնարիկը չկարողանալով տանել այդքան վիրաւորանք
ու ամօթանքª վերջ դրեց իր կեանքին»25:
Փափազեանը միակն է, որ վկայում է, թէ Քնարիկը յղի է եղել: Բացառուած չէ, չնայած յայտնի է, որ իր յուշագրութեան մէջ դերասանը հակուած է եղել գունազարդումների
եւ չափազանցութիւնների: Սակայն վստահաբար իրականութեանը չի համապատասխանում նրա վկայութիւնը, որ իբր Քնարիկին վտարել են թատերախմբից:
Արմէն Օհանեանը չի նշում ո°չ յղիութեան, ո°չ վտարելու մասին, սակայն վկայում է
դերասանուհու հակումը դէպի ընկճախտը, որին նպաստել է նաեւ մօր վաղաժամ մահը.
«Իր անհատական կեանքի դժբախտութիւնները, ներքին տագնապով նրան լցնելովª վեր-

ջերս խռովարար էին նրան ձեւացնում: Ուշ հասկացան, որ այդ մի դժբախտ երախայի խռովարարական ձեւերն են: Բայց ո՞ր շրջապատն է ժամանակին հասկանում վիրաւորուած
սրտերի գաղտնիքը: Հպարտութիւնից չասաց նա ոչ ոքի, որ իր երիտասարդական ցնորքներն էին փշրւումª թաղելով նրանց փլատակների տակ իր վիրաւորուած սէրը: Իր մօր
մահն էլ եկաւ խլելու նրան իր միակ բարոյական նեցուկը»26:
Այնուհետեւ Փափազեանն այսպես է նկարագրել դերասանուհու յուղարկաւորութիւնը. «Բաքու հասնելուցս երեք շաբաթ յետոյ էր, կարծեմ, երբ այդ ցաւալի դէպքը

կատարուեց: Իր քրոջ համեստ տանը պառկած էր փոքրիկ սպիտակ դագաղում, խեղճ, անպատուած երեխան, շրթերի անկիւնից արիւնը իջել էր ու սառել փոքրիկ կլոր թշի եւ
նիհար վզի վրայ: Ցաւատանջ քոյրը պատմում էր, թէ ինչպէս թոյնը խմելուց յետոյ, աղիողորմ աղաղակով պաղատել էր տնեցիներինª ազատել իրեն տանջալի ցաւերից: Դժբախտաբար արդէն ուշ էր: Յիշում եմ նրա թաղումը, երբ նոյն այդ բանուորութիւնը իր ուսերի
վրայ տարաւ խեղճ աղջնակի փոքրիկ դագաղը: Բաքուի ամենափուլ քամին կարծես գազազած ոռնում էր այդ օրըª նեղ փողոցներում դուռ ու պատուհան ցնցելով: Յուզուած
բանուորութիւնը ուզում էր սպանել Խատիսեանին, սակայն ոստիկանութիւնը ժամանակին ապահովեց նրա փախուստը դէպի Թիֆլիս: Ասում էին, որ նա նաւթահանքի մշակի
հագուստով կարողացել էր անպատիժ կերպով խուսափել իրեն հետապնդող վրէժխնդիր
մասսայից»27:
Ահա եւ Բաքուից «Մշակին» ուղարկուած թղթակցութիւնը Քնարիկի յուղարկաւորման վերաբերեալ. «Երէկ, ամսիս 30-ին, հողին յանձնվեց վաղամեռիկ դերասանուհի օր.

Քնարիկի մարմինը, որը կարբօլեան թթւուտ ընդունելով վերջ էր տուել իր կեանքին: Թաղման հանդէսը շքեղ ու փառաւոր էր. ներկայ էին համարեա ամբողջ ինտելիգենցիան,
դերասանական խմբերը. մալօրօսական խմբից իբրեւ պատգամաւոր ներկայ էին երկու
օրիորդներ ազգային տարազով. պսակների թիւը տասից անցնում էր, դրված զանազան
ընկերութիւնների, հիմնարկութիւններ ու կանանց կողմից: Այդպէս ուրեմն մենք ունեցանք

24

Յա-Տէ-Պօ, Քնարիկի ողբերգական մահւան մասին…:
Փափազեան, Երկեր…, էջ 185:
26
Արմէն Օհանեան, Դիմաստուերներ, էջ 18-19:
27
Փափազեան, Երկեր… էջ 185:
25
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մի զոհ ևս, որը իր տեսակի մէջ որոշ ծանր տպաւորութիւն թողնելուց զատ, զանազան
տխուր ու մռայլ մտածողութիւնների առիթ ու պատճառ է դառնում: Անձնասպան դերասանուհին թողել է մի նամակ, որով իր անձնասպանութիւն գործելու պատճառները վերա»գրում է ինժեներ Կ. Խատիսեանին: Մէկը քաղաքակրթութիւն ու կուլտուրա տարածողներից առաջինը, միւսը գեղարուեստի երկրպագու…: Արդեօք գաղափարների ու մտքերի
անաջող պայքա՞րն էր, փողի ու կապիտալի վրիժառու պահա՞նջն էր, թէ՞ ընկերական ու
բարեկամական հաշիւների խճճված դրութիւնն էր, որ ստիպեց օր. Քնարիկին ողբերգական մահը ընդունել: Մտքիդ հօրիզօնը մռայլվում է, սեւ ու տխուր ենթադրութիւնները
իրար են յաջորդում, եւ եթէ սև վարագոյրը դեռ չէ բացված հասարակութեան առաջ, քո
միտքը, քո վիրաւորված ես-ը պատռում է նրան եւ հրապարակ դնում «Կանանց պատուի
խնդիրը», որը եւ հիմք է գտել Բագուի հասարակութեան լուրջ մասի մէջ»28:
Եըուանդ Թոլայեանը գրել է թէ Քնարիկը երեք տարի ապրել է մի հայի հետ որ
«սիրուն մարդ էր համակրելի եւ հարուստ» մինչեւ որ նրա կենակիցը «ձանձրացած դերասանուհիէն» յայտնել է թէ «պէտք է որ ես ալ կեանքս կանոնաւորեմ» եւ «կը նշանուիմ
կոր».©© ուրիշի հետ29: Թէ որքանով սա ճիշտ է” առկայ տուեալներով հնարաւոր չէ պարզել:
Դարձեալ Վահրամ Փափազեանի վկայութեամբ, «Եւ ի՛նչ տաղանդաւոր աղջիկ էր

Քնարիկը. նա սահմանուած էր մեր բեմի լաւագոյն աստղերից մէկը լինելու եւ զոհ գնաց
անորակելի մի սրիկայի գարշելի եսամոլութեան: Սրիկան, երբ իր արարմունքի պատասխանատուն է մնում, մարդ է դեռեւս, բայց պատասխանատուութիւնից խուսափող տղամարդը նոյնիսկ ներքինի էլ չէ»30:
Ժամանակի մամուլը, սակայն, վկայում է, որ Խատիսեանն իրականում չի խուսափել պատասխանատուութիւնից: «Անձնասպանութիւնը կատարվել է ամսիս 25-ին և ահա
29-ին մենք կարդում ենք պ. Խատիսեանիª “Бак. Эхо”-ում գրած նամակը, որով ինժեները

մի պարոնի միջոցով դիմում է Քնարիկի փեսային և պահանջում հասարակական դատ,
որտեղ նա (Խատիսեանը) պատրաստ է ամբողջովին հպատակվել այդ դատի վճռին, ինչպիսին եւ լինի նա: Այդ առաջարկը մերժում է հանգուցեալի փեսանª Կարեագինը. բայց այժմ
հաստատում են, որ նա առաջարկել է դատը այն պայմանով միայն, որ նա կազմված լինի
ոչ կուսակցական անհատներից, այլª կողմնակի ու չէզոք մարդկանցից: Դրաման այժմ այս
դրութեան մէջ է»31: Բաքուի «Անկախ մամուլը» եւս, նշելով, որ Քնարիկը մահից առաջ
թողած նամակում նշել է «Իմ մահւան մէջ մեղաւոր են պ. Խատ-եանցը և տիկ. Պատեանցը», գրել է. «Պ. Կոնստանդին Խատիսեանը նամակներով տեղական բոլոր լրագիրներին յայտնում է. «Որովհետեւ հանգուցեալ օր. Քնարիկը իր մահւան մէջ մեղադրում է ինձ
և տիկ. Ն. Պ.-ին, ես պարտք եմ համարում, ինչպէս տեղական հասարակական գործերին
մասնակից, հաշիւ տալ հասարակութեանը նաև իմ մասնաւոր կեանքի մասին»: Այդ առթիւ
նա պատգամաւորներ է ուղարկել օր. Քնարիկի փեսայ պ. Կարեակինի (քրոջ ամուսինը)
մօտ, գրաւոր կերպով առաջարկելով միջնորդ դատարանª պարզելու համար իր մեղքը այդ
եղեռնական մահւան մէջ: Պ. Խատիսեանի ասելով, պ. Կարեակինը նամակն անգամ չէ
ընդունել և հրաժարւել է որեւէ բանակցութիւնների մէջ մտնել: Դրա համար էլ պ.
Խատիսեանը դիմել է այն հաստատութիւնների վարչութիւններին, որտեղ ինքը գործում է,
որ իրան հասարակական դատի ենթարկեն մամուլի ներկայացուցիչների ներկայութեամբ,
և որ ինքը այդ դատին լիովին ենթարկւելու է:
Այդ նամակին հանգուցեալի քոյրը և փեսան պատասխանում են, որ իրանց համար
չափազանց ծանր էր, դեռ իրանց սիրելիի դագաղը տնից չհանած, այդպիսի բանակցութիւնների մէջ մտնել, բայց որ իրանք հակառակ չեն հասարակական դատարանի, միայն թէ այդ
28

Ռ. Պօղոսեան, Մի զոհ եւս, «Մշակ», 4.01.1908:
Ե.Թ. «Օր. Քնարիկ…» էջ 640:
30
Փափազեան, Երկեր, էջ 185-186:
31
Ռ. Պօղոսեան, նոյն տեղում: Նոյնը տես` Դերասանուհի Քնարիկ, «Մեր ձայնը», 10.01.1908:
29
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դատարանը կազմւած պիտի լինի ո°չ թէ այն վարչութիւնների ներկայացուցիչներից, որոնց
հետ գործում է պ. Խատիսեանը և որոնց մէջ շարունակ նախագահում է ինքը, այլ ուրիշ,
կողմնակի և անկախ անհատներից:
Ինչպէս տեսնում էք, խնդիրը հասարակական բնաւորութիւն կրելուց զատ, նաև
բարդւելու ու խճճւելու նշոյլներ է ցոյց տալիս: Ինչո՞ւմն է կայանում դրամայի հանգոյցը,
ո՞վ և ի՞նչն է պատճառ կամ մեղաւոր համարւում այդ դրամայի – դա կը պարզէ մօտիկ
ապագան:
Հասարակական արդարադատ խիղճը պահանջում է արդար դատաստան:
Մի բան միայն պարզ է, որ յիրաւի, պ. Խատիսեանը վերին աստիճանի անհամ
դրութեան մէջ է դրւել: Դա մի դրութիւն է, որ նոյնիսկ նկարագրել չէ կարելի: Յիրաւի, ո՞ւմ
հետ պիտի խօսի նա և ումի՞ց պիտի պատասխան ստանայ: Ի՞նչ պիտի պատասխանի նաª
իրան գլխին զանազան մեղքեր բարդելիս և ի՞նչպէս պիտի պաշտպանւի:
Չկայ նա, որ մեղադրում է:
Չկայ նա, որն այնպիսի ծանր խաչի է բևեռել պ. Խատիսեանին:
Խնդիրը բաւականին բարդ լինելուց բացի, նաև չափազանց նուրբ է, լի, գուցէ,
հազար ու մի հոգեբանական ելեւէջներով, իսկ այս բանը ո°չ ոք պարզել, լուսաբանել,
պատճառաբանել չէ կարող: Դա կը մնայ միշտ մութը, միշտ փակ, միշտ անլուծելի: Եւ եթէ
կարող է լինել մի անկեղծ ցանկութիւն,– դա այն է, որ ո°չ մի բան չխնայւի և ո°չ մի բան
չզոհւի արդարութիւնը և ճշմարտութիւնը հրապարակ հանելու համար, որքան էլ դրանք
դաժան լինեն: Ցանկալի է, որ սկզբից մինչև վերջը պահպանւի անհրաժեշտ սառնարիւնութիւն և անկրքոտութիւն, որպէսզի հնար լինի իսկական ճշմարտութեանը մօտենալ: Ո°չ
պակաս ցանկալի է նաև, որ արժան բարոյագիտութեան հերոսª ֆելիետօնիստները քիչ
զսպւող լինեն և գոնէ առ այժմ արժան դափնիների յետևիցը չընկնեն”32:
Տեղեկութիւններ չկան, թէ ով է եղել այդ տիկ. Պատ-ցը (Պատկանեա՞նց), մինչդեռ
Կոնստանտին Իվանի Խատիսովը (1864–1913) Թիֆլիսի երբեմնի քաղաքագլուխ Ստեփան
Խատիսովի թոռը և Կովկասի պետական գույքի վարչության երկարամեայ նախագահ Իվան
Խատիսովի (1840–1894) որդին էր, եղբայրը քաղաքական գործիչ Ալեքսանդր Խատիսեանի
(1874–1945): Նա ուսանել է Պետերբուրգի լեռնային ինստիտուտում: Հաստատուելով Բաքւում՝
1898-ից ոչ շուտ հիմնել է «Իւզբաշեւ, Խատիսով և ընկ.» ընկերութիւնը։ Այն տնօրինել է մի
մեխանիկական գործարան եւ նաւթարդիւնաբերական գրասենեակ, իսկ 1902-ին Գ. Գ. Գեանջունցեւի հետ հիմնել է Բաքուի մեքենաշինական, նաւթարդիւնաբերական եւ առեւտրական ընկերութիւնը: Ի դէպ, նա ոչ միայն մասնակցել է Հայ յեղափոխական դաշնակցութիւն
կուսակցութեան ստեղծմանը, այլեւ նրան նիւթական օժանդակութիւն է ցուցաբերել եւ
եղել նրա կենտրոնական կոմիտէներից մէկի անդամ33:
Խատիսեանին, ամենայն հաւանականութեամբ, յաջողուել է խոյս տալ պատասխանատուութիւնից: Պարուհի եւ գրող Եւգինէ Արիստակեան-Պոլեակինան իր անտիպ յուշերում գրել է. «Բաքւումն էր մի երիտասարդ, գեղեցիկ, տաղանդաւոր, շատ յոյսեր խոստա-

ցող դերասանուհի Քնարիկը: Այդ ժամանակն էլ եղբայրներ Խատիսեանները մեծ դեր էին
կատարում, ոչ ինչպէս Քնարիկը, բեմի վրայ, այլ քաղաքական բեմում: Քնարիկը հաւատացել էր Աբրամ (sic) Խատիսեանի սիրոյ խոստումներին, բայց, հասկանալով, որ ինքը
միայն մի վայրկեանի հաճոյքի առարկայ էր եղած նորա համար, անձնասպան եղաւ: Բոլորը գիտէին նորա մահուան պատճառը, եւ բոլորը լռեցին, որովհետեւ այդ պատճառը
պատկառելի անձ էր, իսկ խեղճ զոհըª մի պարզ դերասանուհի, մի՞թէ այդ անձը կարող էր
հեգնել հասարակական կարծիքը եւ ամուսնանալ այդ դերասանուհու հետ»34:
32

Լ. Յովհանջանեան, Բագւի իրականութիւնից, «Անկախ մամուլ», 9.01.1908:
А. В. Островский, Кто стоял за спиной Сталина` (тайны революционного подполя), Санкт-Петербург,
дом "Нева", 2003, стр. 519.
34
Եւգինէ Արիստակեան-Պոլեակինա, Իմ յուշերը այն բոլոր դերասան-դերասանուհիների մասին,
որոնց հանդիպել եմ, ԳԱԹ, Եւգինէ Արիստակեան-Պոլեակինայի ֆոնդ, թիւ 1, էջ 3:
33
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Ի դեպ, արդէն յիշուած Արմէն Օհանեանը վկայել է նաեւ Քնարիկի… անդրշիրիմեան
կեանքի վերաբերեալ (թերեւսª փոքր-ինչ գունազարդելով, ինչը բնորոշ էր իր գրչին).
«26 տարեկան էր Քնարիկը (իրականումª 27 – Ա. Բ.), երբ արհամարհական մեծու-

թեամբ, հեգնական ժպիտով նա շպրտեց իրականութեան դիմակին իր գեղեցիկ կեանքը:
Ինքնասպան էր: «Քրիստոնեաները» նրա դագաղը չը ցանկացան իսկոյն ընդունել
գերեզմանատանը:
Հիւանդ էի, երբ լսեցի, որ դժբախտի դիակը անթաղ են թողել: Գնացի գերեզմանատուն գիշերային պահով: Սաստիկ քամին երկինք ու ծովը մթնացրել էր, սարի վրայ, գերեզմանատան մէջ մի դագաղ էր գետինը ձգուած: Ծաղիկների փնջերը ցրտիցը թառամած
դողդողում էին այդ դագաղի վրայ, որ քամին կիսով չափ բացել էր: Քնարիկի շքեղ մազերը
սեւ ալիքների նման ճեղքերից դուրս էին թափուել եւ ոլորւում էին դագաղի շուրջը: Սարսափեցի:
Ինձ թւում էր, որ դա դժբախտի ճիչերն էին, որ կ’ասէին.
–Սիրեցի, սիրտս վիրաւորեցին, մեռայ, դիակս անթաղ ձգեցին:
Խեղճ Քնարիկ, մտածեցի, գետինն էլ քո սիրածի նման անգութ եղաւ քեզ հետ:
Սիրածը մի քանի շաբաթից յետոյ ամուսնացաւ:
Այդպէս է կեանքը:
Դժբախտը գրել էր, որ իր մահը բողոք է իրեն դժբախտացնողների դէմ:
Բայց այդպիսի մի տափակ տգեղութեան դէմ կ’արժէ՞ր արդեօք բողոքել, այն էլ մի
գեղեցիկ կեանքի գնով»35:
Քնարիկի «սիրածի»ª մէկ շաբաթ անց ամուսնանալու մասին այստեղ յիշատակութիւնը թերեւս նոյնպէս պէտք է հեղինակի կողմից դիտաւորեալ չափազանցութիւն համարելª ներկայացուած պատմութեանն է°լ աւելի ողբերգականութիւն հաղորդելու:
Հայ թատրոնի այս վաղամեռիկ աստղի կարճ կենսագրութեամբ բացայայտւում են
ոչ միայն անցեալի հայ թատրոնում, այլեւ առհասարակ հանրային կեանքում առկայ մի
շարք երեւոյթներ ու միտումներ, որոնք աւելի լաւ ճանաչել են տալիս աւելի քան մէկդարեայ վաղեմութեան հայ իրականութիւնն իր տարբեր (տուեալ դէպքումª նաեւ բացասական) կողմերով:

АРЦВИ БАХЧИНЯН
КНАРИК (1880–1907): ОДНА ИЗ РАНО СКОНЧАВШИХСЯ ЗВЕЗД
АРМЯНСКОГО ТЕАТРА
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена актрисе армянского театра Кнарик (Маргарит Бабалян, 1880, Астрахань – 1907, Баку).
Актриса яркого драматического дарования, Кнарик была одна из редчайших армянских
актрис своего времени, получившая театральное образование (в Петербурге). В течении своей
короткой деятельности она играла главные роли сначала в любительских спектаклях, затем - в
профессиональных труппах Баку, а также городов Северного Кавказа. Среди ее ролей: Розина
(“Севильский цирюльник” Бомарше), Рукайя (“Измена” Сумбатова-Южина), Рената (“Поток”
Хальбе), Клавдия (“Цена жизни” Немировича-Данченко), Дездемона (“Отелло” Шекспира) и
др. Была также организатором рабочего любительского коллектива в Баку.

35

Արմէն Օհանեան, Դիմաստուերներ, էջ 19:
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В истории армянского театра Кнарик упоминается как сторонница нового репертуара и
нового театрального вкуса, которая сама перевела на армянский язык “Чайку” Чехова и в 1905
играла в Баку роль Нины Заречной.
В статье впервые широко используются отрывки рецензии из армянской прессы и
мемуары современников, касающиеся личности и искусства Кнарик, а также подробный
резонанс на ее кончину. Она покончила жизнь самоубийством после того, как была соблазнена
и брошена богатым горожанином, что придало образу молодой актрисы трагический оттенок.

ARTSVI BAKHCHINYAN
KNARIK (1880-1907), A PREMATURELY DISAPPEARED STAR OF
ARMENIAN THEATER
SUMMARY
The article is about Knarik, the nom-de-guerre of actress Margarit Babalyan (Astrakhan, 1880
- Baku, 1907).
She was a performer endowed with brilliant dramatic talent, one of rare Armenian actresses of
her time with professional education (she studied in Saint-Petersburg). Throughout her brief nine-year
career, she starred first in amateur groups and then in the professional troupes of Baku, as well as of
cities in the northern Caucasus. Her most celebrated roles were Rosina (“The Barber of Seville” by
Beaumarchais), Rukaya (“Treason” by Sumbatov-Yuzhin), Renata (“Flow” by Halbe), Klavdia (“The
Price of Life” by Nemirovich-Danchenko), and Desdemona (“Othello” by Shakespeare), among
others. She was also the organizer of an amateur theatrical group of workers in Baku.
Knarik is remembered in the history of Armenian theater as a champion of a renewed
repertoire and of modern theatrical taste. She translated Chekhov’s “The Seagull” into Armenian and
played the role of Nina Zarechnaya in Baku (1905).
The article widely uses for the first time reviews from the Armenian press and memoirs from
contemporaries about the personality and art of Knarik, as well as a detailed response to her death.
She took her own life after she was seduced and abandoned by a well-to-do citizen, which helped
shape the image of a rather tragic young actress.

Քնարիկը Ռուքայայի դերում «Դավաճանություն»

148

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ ºì îºêàôÂÚàôÜ

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
èºÄÆêàÆð²ÚÆ ØÆ ø²ÜÆ Ð²ðòºð
Թատերական արվեստի ոլորտում մարդիկ հասել են անհավանական բարդ բեմական վիճակների կատարելության` գեղեցիկ, ցնցող, տպավորիչ, համոզիչ մտահղացումների նուրբ, կախարդող ստեղծագործությամբ: Մարդու ստեղծագործական հնարավորությունները կարող են թռիչք ստանալ երևակայությամբ` մտածված իրավիճակը համոզիչ և
անհրաժեշտ դարձնելով ներկայացման մեջ:
Դա ռեժիսուրան է…
Ռեժիսուրան մարդագիտության և կյանքի գիտության արվեստ է, որը ցուցադրվում
է ապրելակերպով, հոգեբանությամբ, վարքագծով միջավայրի առաջադրվող հանգամանքներում` հենվելով որոշակի կայուն նյութի /պիեսի, սցենարի կամ որևէ գրական երկի/ բովանդակության վրա:
«Մարդու հոգում կա երեք ընդունակություն /գործոն/, որոնք մենք զարգացնում ենք
կյանքի ընթացքում մինչև ճանաչելի աստիճանը /տեսանելի/: Բայց դրանք պետք է զարգացվեն նաև հետագա, հասուն կյանքի ընթացքում: Այդ երեք գործոններն են` մտածողությունը, զգացողությունը և կամքը»1:
Ռեժիսուրան մարդու մտածողության, գիտակցության և մարմնի հնարավոր արտահայտչամիջոցների դրսևորման միությունն է:
«Միտքը գործի դնելով` մենք դրանով իսկ ստեղծագործության մեջ ենք ներգրավում նաև կամքն ու զգացմունքը: Կամ, նոր լեզվով ասած`ինչ-որ բանի պատկերացումը
բնականորեն դատողություն է արթնացնում նրա մասին:»2
Գիտակցությունը և մարմինն իրար հետ կապված, միմյանց թելադրող, շարունակական գործոններ են: Մինչև միտքը ինչ-որ նյութի շուրջ չգործի, վերջնական հանգուցալուծում չտա, մարմինը չի կարող գործել, հակառակ դեպքում գործողությունը կլինի աննպատակ, անիմաստ, չհիմնավորված գործողություն:
Այսպես շարունակ, նույն բանի մասին մտածելով և ավելի լայնածավալ դարձնելով
այն, ռեժիսորը տեսնում է, որ հասել է կայուն մտածողության մի որակի, որը նախկինում
մշուշապատ էր և անորոշ: Ողջ աշխատանքի ընթացքում հիշողության միջոցով ռեժիսորը,
անդրադառնալով կյանքի բոլոր հատվածներին, ավելացնելով անցած կյանքի փորձի
բոլոր ձեռքբերումները, ընդհուպ մինչև մանկությունը, որոնք կարող են անմիջական կապ
ունենալ, կամ օգնել տվյալ պահանջվող իրավիճակին և առաջադրվող հանգամանքներին,
փորձում է տարբեր տեսանկյուններից, տարբեր մեկնաբանություններով մոտենալ բեմադրվող հատվածին, ավելի հավաստի և իրական գործել նյութի տրամաբանական զարգացման գործոնում` անընդհատ ավելացնելով ինչ-որ անհրաժեշտ մասնիկ: Նա չպետք է բավարարվի իր առաջին ձեռք բերածով և առաջին իսկ գտած մտքով: Անընդհատ աշխատելով` նա հարստացնում է գտած միտքը` այն վերածելով անհրաժեշտ և հետաքրքիր գործողության, որը առաջ կտանի հոգեվիճակը և կհամոզի հանդիսատեսին եղելության ճշմարտացիության մեջ:
«Բեմում մեր ամեն մի շարժումը, ամեն մի բառը պետք է երևակայության ճշմարիտ
կյանքի արդյունքը լինի»,- գրում էր Ստանիսլավսկին:
1
Р.Штайнер: Какую пользу может извлечь медицина из применения духовно-научного метода: АУМ N1;
“Terra”;1990г, 121ст.
2
Կ.Ստանիսլավսկի, Դերասանի աշխատանքը իր վրա, ՀՀ «ՄխիթարՍեբաստացի» կրթահամալիրի
«Շաղիկ» հրատարակչություն, 1996թ., էջ 301:
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Բեմադրության ժամանակ ռեժիսորը պետք է կարողանա պիեսի իրադարձությունները դարձնել դրամատիկ` տալով դրան կերպարի հոգուց բխող ապրումներ, բերելով հանդիսատեսին համապատասխան ընկալման և զգացողության: Համոզիչ և ոգևորող ենթատեքստերի համառ փնտրտուքը բերում է տեքստի ասելիքի բացահայտմանը, որը ներկայացման տրամաբանական հոգեվիճակների յուրահատկությունն է և ընթացքը:
Մարդու ճակատագիրը և նրա փոխհարաբերությունները կազմված են բազմաթիվ
թեմաներից և դրանց լրացնող դրվագներից: Հետաքրքիր է դառնում այն ժամանակ, երբ
բեմի վրա ճշմարտացիորեն պատկերվում է մարդկային հոգու կյանքը: Գոյություն ունեն
բնության կայուն օրենքներ, որոնք ինքնաբերաբար առաջ են տանում կյանքի զարգացումը
փուլ առ փուլ: Շատ անգամ որոշ գործողություններ անում ենք ենթագիտակցորեն, սովորության ուժի համաձայն /արթնանում ենք, լվացվում, նստում, վեր կենում, վերցնում հեռախոսը և այլն/: Կյանքում ինչ-որ արարք կատարելիս չենք էլ մտածում դրա հետևանքների
մասին, հետագայում տեսնելով արդյունքը` նոր միայն սկսում ենք կշռադատել, որ չպետք
է այդ կատարեինք, կամ էլ անեինք այլ կերպ: Ներկայացման մեջ ճիշտ հակառակն է.
նախօրոք պետք է մտածել ի՞նչ և ինչպե՞ս անել, որ արդյունքը կամ հետևանքները լինեն
նպատակային և շարունակական, որոնք ծնունդ կտան մի նոր մտքի, զգացողության, կամ
գործողության, որը կընդհանրանա հանդիսատեսի մտածողության, կամ զգացողության հետ:
Բեմի վրա ռեժիսորը ամեն ինչ պետք է անի մտածված, բազմաթիվ անգամ փորձված, հասցված օրգանականին: Մտածողության զարգացման և բազմաթիվ փորձերի ընթացքում առաջանում է հաստատուն միտք, ինքնավստահ վարքագիծ: Ռեժիսորը դառնում է ավելի հաստատակամ, ինչը բերում է նյութի հաստատուն և համոզիչ տեսարանների: Այս դրույթն էր
հաստատում Ստանիսլավսկին` գրելով. «Կա միայն մեկ միջոց, մշտապես կատարել մեր արվեստի հիմնական նպատակը, որը հանգում է դերի ու պիեսի «մարդկային հոգու կյանքի»
ստեղծմանն ու այդ կյանքի գեղարվեստական մարմնավորմանը` բեմական գեղեցիկ ձևի
մեջ»:
Օրինակ` Վ.Շեքսպիրի «Ռոմեո և Ջուլիետ» ողբերգության մեջ խոսվում է երկու ընտանիքների թշնամության մասին՝ զուգահեռաբար դրվագ առ դրվագ զարգացնելով այդ
ընտանիքների երկու ներկայացուցիչների սիրո պատմությունը: Պիեսի կիզակետը դառնում
է սիրահար երիտասարդների մահը: Իրադարձությունները զարգանում են դրվագ առ
դրվագ: Յուրաքանչուր դրվագ պահանջում է իր յուրահատուկ մոտեցումը, հոգեվիճակները,
կերպարների ներաշխարհների բացահայտման զարգացումը /նրանց հոգու կյանքը/, հակասությունները տիրող իրավիճակի հետ, որոնք հետզհետե զարգանալով` բերում են ներկայացման կիզակետին` սիրո ողբերգական ավարտին:
Ռեժիսորի նախնական ամենամեծ խնդիրն է` բացահայտել պիեսի հոգեբանական
խորությունը` հասցնելով դրամատիզմի: Այս գործընթացը ճիշտ է զարգանում միայն այն
ժամանակ, երբ նախօրոք որոշվում է բեմադրվող ներկայացման ժանրը:
Ամենաճիշտ սկիզբը` մարդկային փոխհարաբերությունների հոգեբանական ուսումնասիրություններն են` բախումների սրությունը,կերպարների բնավորությունների կարևոր
գծերի պարզաբանումը, նրանց նումը մեկը մյուսից և նրանց հակադրությունների և խնդիրների տարորոշումը: Այս ամենին կարելի է հասնել միայն գործողությունների ռեժիսորական վերլուծական աշխատանքի միջոցով:
3. Կ.Ստանիսլավսկի «Դերասանի աշխատանքը իր վրա» «Մխիթար Սեբաստացի»
կրթահամալիրի «Շաղիկ» հրատարակչություն 1996 թ. էջ 94:
4. Կ.Ստանիսլավսկի, Դերասանի աշխատանքը իր վրա, «Մխիթար Սեբաստացի»
կրթահամալիրի «Շաղիկ» հրատարակչություն 1996թ. էջ 43:
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Նախապես որոշվում է յուրաքանչյուր կտորի խնդիրը, այնուհետև նոր միայն սկսվում
աշխատանքը ներկայացման վրա: Նախքան բեմադրական գործնական աշխատանքին
անցնելը` ռեժիսորն իր համար պետք է պարզ դարձնի մի քանի հանգամանքներ.
ա/ ինչու է բեմադրում և ինչ է ուզում ասել այս ներկայացման միջոցով
բ/ կարդալ պիեսը մի քանի անգամ
գ/ հստակ որոշել ներկայացման ժանրը
դ/ որոշել ներկայացման գերխնդիրը
ե/ շոշափելի դարձնել ասելիքը
զ/ նկարչի և կոմպոզիտորի հետ որոշել ներկայացման նկարչական և երաժշտական ձևավորումները
Այնուհետև գտնել ասելիքը տեղ հասցնելու միջոցները, որոնք պետք է լինեն հավաստի, համոզիչ, արդարացված, անհրաժեշտ և դրանք միաձուլել պիեսի գերխնդրի հետ:
Ասելիքը պետք է բխի ներկայացման հատվածների գերխնդիրներից, պետք է պատասխանի` ինչո՞ւ է բեմադրում տվյալ գործը, ի՞նչ է ուզում ասել, ինչպիսի՞ արդյունք է
սպասում ռեժիսորը ներկայացումը հանդիսատեսին հանձնելիս:
Ներկայացման ժանրի ճիշտ ընտրությունը նպաստում է ստեղծագործական երևակայական մտքի ուղղվածությանը, հոգեբանության ճշմարտացիությանը, կերպարների բնավորության և վարքագծի բազմակողմանի, լայնակի մատուցմանը: Այսպիսով, զուգակցվում է
պիեսի տրամաբանական միտքը ռեժիսորի ասելիքի և արդիականության մեկնաբանմանը,
դառնում իրական և իր ընթացքով համոզում հանդիսատեսին: Պիեսի ժանրի հիմքի վրա,
օգտագործելով բոլոր մտածված բեմադրական ձևերը և օժանդակող միջոցները, դերասանական խաղի միջոցով մեկնաբանվում և արդարացվում են բեմի վրա կատարված գործողությունները, որոնք ռեժիսորի ստեղծագործական մտքի արդյունքն են: Ռեժիսորը, պիեսի
հեղինակի հետ դառնալով համահեղինակ, հանդիսատեսի դատին է հանձնում տվյալ միջավայրում և իրավիճակներում իրեն հուզող բոլոր հարցերը` դերասանի միջոցով տեղափոխելով զգացական աշխարհ:
Ռեժիսորի աշխատանքի այս առանձնահատկությունն է ընդգծում Կ. Ստանիսլավսկին` գրելով. «Մեր մտապատկերների կերպարները ծագում են մեր մեջ, մեր երևակայության, հիշողության մեջ և ապա արդեն ասես մտովի վերարտադրվում են մեզնից դուրս,
մեր դիտման համար: Սակայն, մենք այդ երևակայական օբյեկտներին նայում ենք ներսից,
այսպես ասած, ոչ թե արտաքին, այլ ներքին աչքերով /տեսողությամբ/»:
Ամեն մի հեղինակ ունի իր ներքին տեսողության և ապրած կյանքի փորձի կառուցվածքը, որով բնորոշվում է կյանքի դրվագների իր արտացոլումը պիեսում: Պիեսի վրա
աշխատանքի ընթացքում ռեժիսորը տալիս է իրավիճակների հետագա զարգացումը /գուցե
նաև այլ տեսանկյունով/` շեշտը դնելով մի այլ խնդրի վրա, որից հետո միայն մեկնաբանում
գործողությունները, հոգեվիճակները, զբաղվում դեկորացիայով, լույսով, նկարչական և
երաժշտական ձևավորմամբ, որոնք պետք է բխեն ներկայացման ժանրից, տեսակից և
ոճից: Ներկայացման հաջողության գաղտնիքը պիեսում նկարագրված ժամանակաշրջանի և արդիական խնդիրների միաձուլումն է:
5. Կ.Ստանիսլավսկի «Դերասանի աշխատանքը իր վրա» «ՄխիթարՍեբաստացի»
կրթահամալիրի «Շաղիկ» հրատարակչություն 1996թ. էջ 84:
Լինում են մտքեր, որոնք ծնվում են պիեսի վրա աշխատելու պահին, կան մտքեր,
որոնք ծնվում են ռեժիսորական մտահղացման վերլուծության ժամանակ, մտքեր` նաև
համահունչ արդի ժամանակաշրջանի պահանջներին, որոնք հետագայում դառնում են
ներկայացման առանցքը: Նրանք կարող են առաջանալ անսպասելի, նույն կերպ անսպա-
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սելի էլ փոխարինվել մի նոր մտահղացման, մինչև որ գտնվի ճիշտը` իր համոզիչ զարգացմամբ և ասելիքով: Մտահղացման հիման վրա առաջանում է ռեժիսորի միտման
կառուցողականությունը, որը ավելի հստակ է դառնում ներկայացման վրա աշխատելու
ընթացքում: Այս բոլորը հաստատապես իմի բերելով` որոշվում են դերասանական
խնդիրները և հարստացվում է կերպարի տեսակը, բնավորության որոշակի գծերը, ընդգծված գործողություններով ցույց տալիս վարքագիծը և հոգեկան ապրումները: Երբեմն
փոխվում է նաև պիեսի ասելիքը, նաև վերնագիրը:
Օրինակ` ռեժիսորական մի կուրսում որպես «Դերասանի վարպետություն» առարկայի աշխատանք բեմադրելով Ալ. Շիրվանզադեի «Եվգինե» դրաման` ես հանեցի բոլոր երկրորդական դերերը`թողնելով միայն գլխավոր չորս դերակատարների:
Նպատակս էր ցույց տալ մտերիմին ներելու իրավունքը, անսահման մեծ սիրո հաղթանակն ընդդեմ ասեկոսեների ու բամբասանքի և ամեն գնով ընտանիքը պահելու խնդիրը:
Ռեժիսորի համար շատ կարևոր է բեմադրության ժամանակ որոշակի և անհրաժեշտ
դարձնել բեմականացման բնույթը, դրամատիկական հնարավորությունները, որոնք պետք է
դրված լինեն որոշակի նյութի /պիեսի/ հիմքում: Ռեժիսորը պետք է կարողանա միաձուլել
գիտելիքները, տաղանդը, վարպետությունը և կատարողական արվեստը` ժամանակակից
ռեժիսուրայի միջոցներով դերասանին բերելով իր հետ համընդհանուր մտածողության և
գործողության: Հակառակ դեպքում,ինչպես գրում է Ա. Գոնչարովը. «Վտանգավոր է, եթե
մտահղացված միզանսցենը պարտադրված է դերասանին: Ռեժիսորը` դրա հեղինակը,
սպասում է շնորհավորանքների և շնորհակալությունների»:
Այն ներկայացումը, որն արված է անընդհատ գաղափարական իմաստների վրա և
երկրորդ պլան է մղում կերպարների և նրանց փոխհարաբերությունների զարգացումը,
կերպարները բեմի վրա դառնում են միայն խոսողներ, կորչում է օրգանականը, ճշմարտացին, համոզիչը, և ներկայացումը դառնում է միայն մտքերի ընթերցանություն: Միտքը պետք է
ծնվի բեմի վրա, կերպարի հոգեվիճակից ելնելով` ամրացնի կերպարի տեսակը, հավաստի
դարձնի մտքի ծնունդը` հենց նույն պահին տվյալ կերպարի ապրումների շնորհիվ:
Միզանսցենները պետք է համապատասխանեն բեմադրվող նյութի ժանրային
առանձնահատկություններին, կերպարների տեսակներին, փոխհարաբերություններին և
բեմի վրա դառնան անհրաժեշտ և արդարացված: Կերպարի հոգեկան ապրումները պետք
է մեկնաբանել և մատուցել այնպես, որ հանդիսատեսի համար լինեն բնական, ճշմարտացի, և
հանդիսատեսը հավատա կատարվող գործողություններին, դրանք ընդհանրանան նրա
գիտակցության և զգացողության հետ, ունենա նույն ապրումները, ինչ որ ունի դերասանը
բեմի վրա:
Ամեն մի ներկայացում նորի ստեղծման մի գործընթաց է, որը բացահայտում է
ռեժիսորի ընկալումը և մոտեցումը կյանքի երևույթներին, նրա աշխարհայացքի, մտավոր
պատրաստվածության և երևակայության շնորհիվ: Այս ամենին հասնելու համար ռեժիսորը նախ պետք է անջատվի իր սեփական «ես»-ի առօրյա հոգսերից, իր անձնական կյանքի
ընթացքից, մտնի անհրաժեշտ ստեղծագործական մտքի ոլորտը, մտածի միայն դրա մասին և անհրաժեշտ ուղիներ փնտրի այն զարգացնելու:
Ռեժիսուրան անհատի մասնագիտություն է, որըն արդարացվում է ռեժիսորի գիտելիքներով, աշխարհայացքով, բարձրարժեք մտածողությամբ և տաղանդով:
Յուրաքանչյուր իսկական արվեստ, ներգործելով ստեղծագործողի վրա, նրան տանում է այն հեքիաթային աշխարհը, որտեղ ծնվում են բարձրագույն մտահղացումներ, անհատական բարձրարժեք ստեղծագործություններ: Ռեժիսորի աշխատանքը պայմանավորված է նրա գիտելիքներով, տաղանդով, կյանքի իմացությամբ և երևակայությամբ:
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МАРГАРИТ МНАЦАКАНЯН
“НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕЖИССУРЫ”
РЕЗЮМЕ
Статья затрагивает вопросы режиссуры, начиная с подготовительных работ постановки, до полной готовности спектакля. Работа описывает особые подходы к чтению пьесы, работе с актерами, в особенности над сценической речью и мастерством актера. Важнейшим
звеном работы с актёром является определение и анализ образа с мельчайшими подробностями,
в результате чего актеру легче построить и точно воссоздать тот или иной образ. Также подчеркивается важность командной работы с композитором и с художником спектакля. В результате
получается целый творческий ансамбль создателей постановки.

MARGARIT MNATSAKANYAN
A FEW QUESTIONS ABOUT DIRECTING
SUMMARY
This topic includes all the problems of staging from the beginning up to complete condition.
The work describes special approaches to the reading of the play, work with actors, and particularly
on stage speech and acting. The most important element of the work with the actor is specification
and character analysis in detail, as a result the actor can easily re-create this or that character
precisely. The importance of team-work with the composer and stage designer is also highlighted.

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ ºì îºêàôÂÚàôÜ

153

ԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Êàêø²ÚÆÜ ºì äÈ²êîÆÎ²Î²Ü Ê²ÔÀ Ê²âì²ÜøÚ²ÜÆ ÜÞ²Ü²ìàð
Îºðä²ðÜºðàôØ
Հայ թատրոնի պատմության կատակերգակ դերասանների շարքում իր ուրույն նկարագրով է ներկայանում Կարպ Խաչվանքյանը: Արտալեզվական միջոցների օգնությամբ է,
որ ընկալելի է դառնում խոսքային հաղորդակցությունը: Կարպ Խաչվանքյանն ի ծնե օժտված
էր հմայքով, իսկ դերասանական գործունեության ընթացքում դրան հավելել էր աշխատանքն իր լեզվական ու արտալեզվական միջոցների վրա: Նրա խոսքի, պլաստիկական
ձևերի, միմիկայի ու ռիթմի, տոնային անցումների շնորհիվ է, որ կերպարները դարձել են
համակրելի: Հերոսների խոսքերը հանդիսատեսը մտապահում էր հենց նրա ձայնային
ելևէջների կրկնօրինակումով:
Նշվածի վառ օրինակներից մեկը «Տաքսի-տաքսի» ներկայացման այն տեսարանն
է, երբ Կնյազը, ով տաքսու վարորդ էր, գալիս է Փիլոյանին՝ իր տնօրենին ներկայացնելու,
որ մեքենայի մեջ ճամպրուկ են մոռացել1: Կնյազ–Խաչվանքյանը, արագ դուրս գալով Փիլոյանի աշխատասենյակից, վերցնում է ճամպրուկն ու խոսելով հասնում Փիլոյանի դիմացը,
ճամպրուկը դնում նրա աշխատասեղանին, ասելով. «Խնդրեմ, ընկեր Փիլոյան, խնդրեմ,
մեկն էլ, խնդրեմ ընկեր Փիլոյան, մեկն էլ ճամպրուկ է թողել մեքենայիս մեջ: Ես հիմա ի՞նչ
անեմ, այս ճամպրուկն ու՞մ հանձնեմ»:
Այստեղ խոսքային և պլաստիկական միջոցները նույն տոնայնության մեջ են: Ասես
հստակ գծագրված է, որ դերասանը. «Ես հիմա ի՞նչ անեմ, այս ճամպրուկն ու՞մ հանձնեմ»
նախադասության ժամանակ պետք է կես քայլ առաջ գա, «ճամպրուկ» բառն արտաբերելիս երկու ձեռքը պետք է մեկնի դեպի սեղանին դրված ճամպրուկը և նախադասությունն
ավարտելուն պես ձեռքերը դնի մեկը մյուսի վրա ու ձիգ կանգնի: Կնյազը կրկնեց սա
այնքան, մինչև որ տնօրենին հունից հանեց մոնոտոնությամբ և հետո սկսեց մեկ այլ խաղ:
Խաղային այս վճիռը մտածված և մշակված է, դերասանի աշխատանքի արդյունքն է:
Տնօրենի բարկանալուց Կնյազ-Խաչվանքյանը Փիլոյանի ձեռքի ամեն մի զարկի հետ
մեկ նայում է Փիլոյանին, մեկ քարտուղարուհուն: Նա զարմացած դեմքով ու հարցական
հայացքով, բութ մատով ցույց տալով Փիլոյանին, ասես քարտուղարուհուն հարցնում է. «Այս
ի՞նչ է եղել, ինչու՞ է բղավում», ապա, նայելով Փիլոյանին, անհանգստացած նրա նյարդային
վիճակից, ձեռքերը հոգաբար պարզելով դեպի Փիլոյանը, աչքերը զարմանքից կլորացրած,
ասում է. «Հանգստացե՛ք ընկեր Փիլոյան, հանգստացե՛ք», ապա նայում քարտուղարուհուն ̀
ուսերը թոթվելով, թե իբր այս մարդուն ի՞նչ եղավ: Նկատելով, որ Փիլոյանն ուզում է նորից
նույն բառերը կրկնել, չի թողնում, որ նա շարունակի ̀ ձեռքի ափը պարզելով դեպի Փիլոյանն ի նշան «մեկ րոպե»-ի, կրկնելով. «Հանգստացե՛ք, ընկեր Փիլոյան, հանգստացեք» ̀
երկրորդ անգամ «հանգստացեք»-ը ավելի ընդգծելով, ասես նկատի ունի. «Բա ամոթ չէ՞»:
Խաչվանքյան–Կնյազը Փիլոյանի խոսքը չի լսում, կամ լսում է մտացրիվ, հենց
այնպես, ասես իր միտքն ուրիշ տեղ է: Իր միտքը միայն իր խոսքի վրա է կենտրոնացած:
Եվ հենց սա է բերում խաղային նոր վիճակ: «Խոսքային իրադրությունները բեմում ստեղծում են խոսքից դուրս իրադրություններ, և սրանք էլ իրենց հերթին խոսքը ներքաշում են

1
Այստեղ և հետայսու ներկայացումներից բերված տեսարանների աղբյուր են ծառայել պահպանված
տեսագրությունները // https://www.youtube.com/watch`v=_jN_bojqwm8;
https://www.youtube.com/watch`v=Z2wkTY9n9Q4 ; https://www.youtube.com/watch`v=fvrH_RhL-8k
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նոր իրադրությունների մեջ»2: Խոսքը մի իրադրությունից խաղի միջոցով փոխվեց մեկ այլ
իրադրության: Ձևավորվեց խոսքից դուրս իրադրություն, որը հետագայում փոխվեց նույն
խոսքերի միջոցով՝ արտասանական այլ սկզբունքի կիրառմամբ:
Այս փոքրիկ հատվածի ֆինալային մասում Խաչվանքյան-Կնյազն այնպիսի միամտություն է խաղում, ասես, իսկապես չէր հասկացել, թե ինչ նկատի ունի տնօրենը ̀ «ցած
դիր» ասելով և ճամպրուկը սեղանից հատակին դնելով ̀ արդարանում է. «Հա՜, վա՜յ, ներողություն, ընկեր Փիլոյան, ես չհասկացա»: Աննշան դադարից հետո, մի ձեռքը դրած գրպանում, իսկ մյուսը պարզած դեպի ճամպրուկը, կրկնում է. «Ես հիմա ի՞նչ անեմ, այս ճամպրուկն ու՞մ հանձնեմ»: Իսկ վերջին անգամ, ասես դուրս գալով ափերից, որ իր հարցին չեն
պատասխանում, բարձրանալով ոտքերի թաթերի վրա, հետո նորից իջնելով կրունկներին,
ձախ ձեռքը տանելով դեպի պարանոցը, ասես գլխացավը թեթևացնելու նպատակով ̀
զայրացած ասում է. «Ես հիմա ի՞նչ անեմ, այս ճամպրուկն ու՞մ հանձնեմ, ընկեր Փիլոյան»:
Խաչվանքյանի շերտավոր խաղն է, որ հետաքրքրություն է առաջացրել հանդիսատեսի
մեջ: Բորիս Պեպանյանը պատմում է. «Ես իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես աթոռներից ̀
նստատեղերից, մարդիկ ընկնում էին ցած ծիծաղից»3:
«Տաքսի-տաքսի» ներկայացման մեջ, ապագա հարսնացուի բնակարանում Փիլոյանին սպասելու տեսարանը հանդիսատեսի համար դառնում է ներկայացում ներկայացման
մեջ: Երկու րոպե հանդիսատեսը չի դադարում ծիծաղել: Սա չի նշանակում, թե բեմում անընդհատ շարժ կամ խոսք կար, ո՛չ: Աթոռին նստած Խաչվանքյան-Կնյազը ձեռքով երեսը
մի քանի անգամ ետ է թեքում ̀ տիկին Զվարթին հասկացնելու համար, որ աթոռների դիրքը
հարմար չէ: Դրանից հետո դառնում է խաղընկերներին, ուսերը թոթվում, ժպտալով դեմքը
շրջում դեպի տիկին Զվարթը, հոնքերի տակից փորձում նայել և գտնել նրա դեմքը, սակայն
տիկին Զվարթի անտարբերությունը տեսնելով ̀ դիմում է այլ քայլի: Խաչվանքյան-Կնյազն
ասես մեքենա է վարում, մի քանի անգամ աղմուկով հետ է տեղաշարժվում, ապա խաղընկերներին սուլում, գլխով հուշում, որ նրանք հետևեն իրեն: Նրա կոչին արձագանքում է
միայն Սվետլանա–Ռոզը, որ աթոռով ցատկոտելով հետևում է խաղընկերոջը: Մի պահ
դադար է լինում, բայց այն դատարկ չէ: Այս դադարը ևս խաղ է հանդիսատեսի հետ:
«Շարժումը, եթե դադարներ չունի, խարիսխ չունի և ցրում է ուշադրությունը: Շարժումն
իմաստավորվում է դադարների հետ, որ հուշում են չբացահայտված մոտիվի առկայություն»4: Այս դադարից հետո նորից Խաչվանքյանը չի հաշտվում դիրքի հետ և, ասես
ձեռքով արագության փոփոխման լծակը գործի դնելով, փոխում է նաև աթոռի դիրքը և այն
թեքում: Ի տարբերություն առաջին տեղաշարժի, ուր նա դեմքին հաղորդել էր անմեղություն և միայն ոտքերի ու նստատեղի միջոցով էր աթոռը ետ տանում, այս անգամ նա իր ̀
վարորդի դերում է, ամբողջ մարմնով ու դիմախաղով հասկացնում է հանդիսատեսին, որ
դժվար է նորից տեղափոխվելը, որովհետև «մեքենան» լավ չի տեղաշարժվում. նա մեկ
հոնքերն է կիտում ու աջ ձեռքին ուժ հաղորդում լծակը փոխելիս, մեկ շուրթերն է հավաքում դեպի կենտրոն ու հոնքերով խաղում: Միայն վերջում հարմար դիրք գտնելուց հետո
կայանման արգելակը քաշում է ու գոհ դեմքով, հանգիստ թիկնում աթոռին: Տեսարանի
գաղափարը գուցե բեմադրիչինն է եղել, բայց դերասանն է այն իր խաղով հետաքրքիր
դարձնում, դարձնում զավեշտալի ̀ առանց որևէ խոսքի:
Երվանդ Ղազանչյանը պատմում է. «Հայտնվում էր այստեղ (բեմում – Ա.Գ.), ամբողջ
դահլիճը պայթում էր ծիծաղից: Զարմանալի էր, էդ ինչպես էր կարողանում, հանդիսատեսի քթից բռնած, տանել երկու ժամ, երկուսուկես ժամ և ոչ մի րոպե հանգիստ չէր թող2

Հ. Հովհաննիսյան, Դերասանի արվեստի բնույթը, Եր., 2002, էջ 239:
https://youtu.be/shK9JNaTwjM`t=134
4
Հ. Հովհաննիսյան, Դերասանի արվեստի բնույթը, Եր., 2002, էջ 94
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նում, անընդհատ դահլիճն ալեկոծվում էր»5: Առաջին տեսարանում հանդիսատեսին ծիծաղ էր պարգևում խոսքի կրկնության խաղը, վերը նշված օրինակը բացարձակապես համր
տեսարան է: Խաչվանքյանը հանդիսատեսին իր ձեռքում խաղալիք չէր դարձնում և
շահագործում նրա համբերությունը: Նա ասես մշտական կապի մեջ էր հանդիսատեսի հետ:
Հայկազ Երանոսյանը գրում է. «Կատակերգու դերասան Խաչվանքյանը միշտ պահում է չափի
զգացումը, չի ընկնում շարժի մեջ, նա չի ձգտում էժան էֆեկտների, խաղում է լուրջ, առանց
ժպիտի, իսկ դահլիճում պոռթկում է ծիծաղը»6:
«Ախ ներվեր, ներվեր» ներկայացման մեջ գլխավոր կերպարներից մեկի հոդվածի
պատճառով է մյուսը հայտնվել հիվանդանոցում, որից հետո պատահական երկուսն էլ
հայտնվել են նույն հիվանդասենյակում և անդադար վիճում են: Այս ներկայացման մեջ
ուշադրության արժանի տեսարաններից է ներարկման պատկերը. Խաչվանքյան – Ջուլիկյանը տեսնելով, որ բժշկուհին եկել է դեղ ներարկելու Արշակին (Բորիս Պեպանյան), հարմարավետ տեղավորվում է մահճակալին ու գոհունակ դեմքով, ձեռքերն իրար շփելով ̀ մի
քանի անգամ կրկնում. «Սրսկիր, քույրիկ ջան, սրսկի՜ր» ու դրան զուգահեռ անկուշտ
աչքերով նայում է խաղընկերոջը, ասես ուզում է տեսնել, թե ինչպես են ցավեցնում նրան:
Շարունակությունը Պեպանյան–Արշակի «Ա՜խ»-ին «Ջա՜ն»-ով պատասխանելն էր: Այդ
«Ջան»-ի մաժորային հնչողության մեջ ասես մխիթարություն լիներ, սրտի հովություն, որ
գոնե Արշակ Պարթևին ցավեցրին:
«Քույրի՞կ, քույրիկ ջան մի հատ էլ իմ կողմից հուպ տուր: Բժշկուհի ջան, մի հատ էլ
իմ կողմից էլի, մի հատ էլ իմ կողմից, բու՛մ»: Այս խոսքերին զուգահեռ Խաչվանքյան–Ջուլիկյանը աֆեկտիվ մի քանի անգամ կրկնում է նույն գործողությունը, թե ինչպես է
անխղճաբար ասեղը խփում դիմացինի մարմնին և դեղ ներարկում: Դերասանը ոչ միայն
ձեռքերով է գործողություն նկարագրում, այլ ողջ մարմնով՝ իր նստած դիրքով, գլխի շարժումներով ու դիմախաղով՝ ամբողջն ուղղված են տվյալ գործողությանը: Նա ներարկիչի
ամեն մի հարվածի հետ փոքրացնում է աչքերը, ատամները սեղմում իրար ու մեջքը կորացնում ̀ իջնելով դեպի ոտքերը: Այս գործողությունը նա կրկնում է մի քանի անգամ,
եռանդով ̀ աչքը չհեռացնելով իր դիմացը պառկած երևակայական Արշակ Պարթևից: Այս
տեսարանում վառ երևում է նրա դիմախաղային և պլաստիկական ճկունությունը:
«Կարպի հետ բախտ եմ ունեցել աշխատելու երկու ներկայացում պատրաստելիս (Լոպե
դե Վեգա «Պարերի ուսուցիչ», Գոլդոնի «Վենետիկյան երկվորյակներ»,-Ա.Գ.), - գրել է
Վարդան Աճեմյանը: -Հատկապես գրավել-հմայելու զարմանալի ունակությամբ օժտված
այս դերասանը, ինչ դերում էլ բեմ ելնի` մեծ, թե փոքր, գլխավոր, թե երկրորդական, մի քանի
րոպե անց ողջ դահլիճի ուշադրութունը նրան է գամվում, բոլորը նրանով են վարակվում»7:
Դիտում ես հեռուստաներկայացումները և ապշում: Չկա մի ներկայացում, որտեղ
բացակայի նրա յուրօրինակ իմպրովիզը, բառախաղից մինչև պար կամ երգ: Եվ այս ամենը
նա անում է այնպես հմտորեն, ասես դրամատուրգն այդ էլ նկատի է ունեցել: Այլ կերպ
պարզապես չես կարողանում պատկերացնել այդ պիեսը կամ բեմադրությունը: Ականջներումդ Խաչվանքյանի ձայնն է՝ յուրահատուկ տոնայնություններով, անցումներով: «Եթե
դերասանական պլաստիկան ձև է, ապա նրա ներքին ձևում առկա են կամք, տոն, եղա-

5

https://youtu.be/shK9JNaTwjM`t=18
Այս խոսքերին հանդիպել ենք Թատերական գործիչների միության գրքույկում, որի հրատարակման
տարեթիվը փորձեցինք պարզել Հայկազ Երանոսյանից: Վերջինս, սակայն, հաստատելով իր
խոսքերը, թվականը չմտաբերեց:
7
«Գործարար», Երևան, Ծիծաղի մաեստրոն, № 3-4, 2007, էջ 7:
6

156

ԱՆԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

նակ, առանց որոնց պլաստիկան կլինի դատարկ, ձևազուրկ»8: Խաչվանքյանի մոտ յուրաքանչյուր պլաստիկական լուծում ունի իր տոնն ու եղանակը:
Երբ հաջորդ տեսարանում բժշկուհին պիտի դեղ ներարկի Խաչվանքյան-Ջուլիկյանին, նա դեմքով պառկում է դեպի հանդիսատեսը ու սկսում է երգել . «Նայ, նի-նայ-նայ»,
իսկ երբ բժշկուհին ներարկում է, անցնում է. «Արա վա՜յ, վա՜յ»-ին և ասեղի ծակոցը զգալու
պահին «վա՜յ»-ն արտասանում է ̀ բառը երկարացնելով ու տոնը իջեցնելով. «վա՜յ, վայ,
վայ, վա՜յ…», ապա թեթևացած նորից շարունակում. «Նի –նա, նայ-նայ»: Երգի միջոցով
հանդիասատեսին տանում է նախապատրաստումից մինչև գործի ավարտ: «Նրա դերակատարումները դիտելիս ինձ միշտ հիացրել է խոսքից, գործողությունից բնականոն երգի,
պարի անցնելու նրա ձիրքը: Իսկ առավել գնահատելին (և «անբացատրելին») հանդիսականին գրավելու-հմայելու նրա ունակությունն է, ինչ դերում էլ բեմ ելնի ̀ մեծ թե փոքր,
գլխավոր թե երկրորդական, մի քանի րոպե անց ողջ դահլիճի ուշադրությունը նրան է
գամվում, բոլորը նրանով են վարակվում…»9:
Շփումը, որ կա հանդիսատեսի և դերասանի միջև, չի ավարտվում: Սրա շնորհիվ է,
որ հանդիսատեսը թատրոն է գնում ոչ թե Ջուլիկյանին կամ Կնյազին տեսնելու, այլ նա
գնում է թատրոն ̀ Խաչվանքյան–Ջուլիկյանին, Խաչվանքյան–Կնյազին տեսնելու:
Դիմիտրիս Պսաֆասի «Պահանջվում է ստախոս» ներկայացման մեջ Խաչվանքյանը
խաղում է գլխավոր հերոսի ̀ Փչան Թոդորոսի դերը: Առաջին հայացքից թվում է, թե այս
պիեսը խոսքային դրությունների վրա կառուցած կատակերգություն է: Դիտելով հեռուստաներկայացումը ̀ տեսնում ենք, թե որքան շատ են համր տեսարանները, որոնց ժամանակ
հանդիսատեսը պարզապես չի կարողանում հավաքվել: Նշված օրինակներից է Փչան Թոդորոսին դեպուտատ Ֆերեկիսի տնից դուրս հրավիրելու տեսարանը: Տիկին Ջեննին, հրամայելով Վրասիդասին դուրս անել պարոնին, հեռանում է հյուրասենյակից: ԽաչվանքյանԹոդորոսը, տեսնելով, որ Վրասիդասը արդեն հյուրասենյակում է, ավելի ետ է նստում,
ոտքը գցում ոտքին ̀ շեշտելով արհամարհանքը: Նա, դեմքին հաղորդելով լրջություն, շեշտակի գլուխը վեր է բարձրացնում ու դանդաղ թեքում է դեպի Վրասիդասը: Տեսնելով
նրան ̀ ծամածռում է դեմքը՝ արտահայտելով զզվանք ու նորից գլուխն ուղղում: Այստեղ տեսնում ենք կերպարի վերաբերմունքը Վրասիդասի նկատմամբ: Նրանից, որ Խաչվանքյան–
Թոդորոսը ծաղրելով նմանակում է Վրասիդասին, հասկանում ենք՝ Խաչվանքյանը թույլ չի
տա ինչ-որ դռնապանի ̀ իր հերոսին դուրս անել տնից: Երբ Վրասիդասը բարկացած մոտենում է նրան, Խաչվանքյան-Թոդորոսն արագ առաջ է նստում ու բարձրաձայն ճչում, ապա
սկսում լիաթոք ծիծաղել նրա վախի վրա ̀ ցույց տալով դիմացինի անզորությունը:
Այս տեսարանի ողջ ընթացքում հանդիսատեսը զուգահեռ արձագանքում է Խաչվանքյանի յուրաքանչյուր շարժին ու միմիկային: Խաչվանքյանի խաղն իր պլաստիկ նկարագրով նվազեցնում է տեքստի նշանակությունը, հիշեցնում է Մեյերխոլդի մոտեցումները. «Թատրոնում խոսքերն ընդամենը զարդեր են դերասանական խաղի հենքի վրա»10:
«Պահանջվում է ստախոս»-ում, երբ Թոդորոսը երկրորդ անգամ է այցելում դեպուտատ Ֆերեկիսի տուն և ստիպված է սպասել նրան, Խաչվանքյանը, նստելով չառաջարկված աթոռին, տեսնում է խնձորով լի ափսեն: Նկատելի ձևով առաջ է նստում և
ձգվում դեպի այդ խնձորը ̀ ասես համոզվելու համար, որ դա իրական է: Ապա, գլխարկը
ձեռքերի մեջ խաղացնելով, մի փոքր հետ է անցնում, ճպճպացնելով բերանը, մի աչքը
կիսափակ, մյուսը՝ բաց, դեմքն այդ թթվաշության զգացումով մեկ թեքում է դեպի տիկին
Ջեննին, մեկ ̀ խնձորը: Որպեսզի տիկին Ջեննիի համար ավելի պարզ լինի, թե ինչու է նա
այդ դեմքով, սկսում է ձեռքն ուղղել դեպի խնձորը, ապա աթոռով քիչ ետ է նստում, ասես
8

Հովհաննիսյան, Դերասանի արվեստի բնույթը, Եր., 2002 ,էջ 282:
Խ. Ավագյան, Կարպ Խաչվանքյան, Երևան, 2003, էջ 56
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Мейерхольд, Статьи, письма, речи, беседы ч. II, М., изд. “Искусство”, 1968, стр. 212.
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նպատակը խնձորից հեռու լինելն է: Հետո տեսնելով, որ տիկին Ջեննին լրագրի կողքից
իրեն գաղտնի հետևում է, խորամանկորեն սպասում է, թե երբ պիտի տիկին Ջեննին հայացքն իրեն գցի, և նրա հայացքը որսալով, ցուցամատը բարձրացնելով ժպիտով, ինչպես
փոքրիկների հետ են խաղում, ասում է. «ծիկ», ցուցամատը թափահարում է և հանդիսատեսին զուգահեռ ինքն էլ է սկսում ծիծաղել: «Անձայն պլաստիկան, շարժման մեջ, թե անշարժության, կրում է իր տոնը և դրանով է ամբողջանում և իմաստավորվում որպես ձևային բովանդակություն»11: Այդ խորամանկ խաղը, որ սկսել էր Խաչվանքյան–Թոդորոսը
տիկին Ջեննիի հետ, նրա հետ շփում ունենալու միջոց է, որը հաջողվում է, իհարկե ոչ միանգամից: Ծիծաղից հետո Խաչվանքյան –Թոդորոսը համեստորեն ժպտում է տիկին Ջեննիին,
ասես ասում է. «բա» և արդեն ձայնով «ը՛հն, նյամ–նյամ» արտասանելով և ձեռքերով
լրացնելով դիմախաղը ̀ շարունակում թթվաշության զգացողության խաղը: Մեկ վայրկյան
դադարից հետո կանգնում է, երկու ձեռքով զգուշությամբ վերցնում ափսեով լի խնձորը,
դնում իր դիմացի սեղանին, ուղղում մեջքը, վերից հայացք նետելով ափսեին ̀ ուղղում այն
և նայելով տիկին Ջեննիին, խոնարհվելով արտասանում է. «Շատ շնորհակալ եմ տիկին,
շա՜տ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ», նորից խոնարհվելով ու ձեռքը մեկնելով դեպի ափսեով լի խնձորը ̀ ավելացնում է. «Ի՞նչ կարիք կար անհանգստանալու, տիկին» և շատ ինքնավստահ մոտեցնում է աթոռը սեղանին, ընտրում խնձորը, սկսում ուտել նույն դիմախաղային, պլաստիկական լուծումներով:
Անհնար է չխոսել այն արձագանքի մասին, որը տեսնում ենք խոսքի ու պլաստիկայի միաձուլման ժամանակ: «Նա իմպրովիզի մեծ վարպետ էր, - պնդում էր Երվանդ
Ղազանչյանը, - իսկ իմպրովիզ անելու համար մեծ տաղանդ է պետք, որով ցողված էր
միայն Թաթիկ Սարյանի, Մհեր Մկրտչյանի և Կարպ Խաչվանքյանի արվեստը: Նրանք էին,
որ նույն նախադասությունը կարող էին հարյուր անգամ կրկնել ̀ առանց հանդիսատեսին
հոգնեցնելու»12: Այն տեսարանում, երբ Թոդորոսը պիտի արդարանա, թե ինչու՞ է տրամվայում հարվածել դեպուտատ Ֆերեկիսին, մենք տեսնում ենք դերասանի ճկունությունը,
թե ինչպես է նա ազդում հանդիսատեսի վրա ̀ անգամ երբեմն խոսքին հակասող նկարագրություն տալով դեմքին:
Խաչվանքյան – Թոդորոսը տասնութ անգամ կրկնում է նույն նախադասությունը.
«Ես ինչպես ինձ թույլ տվեցի …» և այդքան անգամ հանդիսատեսը փլվում է ծիծաղից: Նա
նոր գույն է դնում իր խոսքի մեջ, նոր բովանդակություն ավելացնում խոսքին, նոր գործողությամբ հարստացնում խոսքը, ինչի շնորհիվ հանդիսատեսը չի հոգնում այդ կրկնությունից: Առաջին անգամ արտասանելով . «Ես ինչպե՞ս ինձ թույլ տվեցի ձեզ նման մարդուն խփել, պարոն Ֆերեկիս», նա ձեռքը բարձրացնում է և իսկապես պատրաստ է խփել
դիմացը կանգնած Ֆերեկիսին, ինչն ավելի է բորբոքում հանդիսատեսի ծիծաղը: Հաջորդ
մի քանի անգամները կրկնելիս մեկ բռունցքն է հենում գլխին կուչ գալով, մեկ գլուխն
առնում է երկու ափի մեջ, մեկ էլ այս խոսքերն արտասանելով ձեռքերը գրպաններում
դրած` փոքր-փոքր քայլերով, ասես հոգեբանորեն ճնշելով դիմացինին, որը նույն քայլերով
ետ-ետ է գնում, զզվանք արտահայտող դեմքով, որը քողարկում է սուտ լացով, աստիճանաբար մոտենում է նրան, ավելի ընդգծելով սուտ լացը` հասնում այն աստիճանի, որ
դեպուտատը, մխիթարելով նրան, սկսում է շոյել իրեն հենած Խաչվանքյան-Թոդորոսի
գլուխը: Հաջորդ քայլը, որը հանդիսատեսի համար ծիծաղի նոր առիթ է դառնում, դա,
նույն խոսքերը լացախառն կրկնելով, Ֆերեկիսի պիջակի գրպանից նրա թաշկինակի հանելն է լինում, որով Խաչվանքյան–Թոդորոսն ընդգծված մաքրում է իր քիթը, ապա զզվանքով, մատների ծայրով փաթաթելով այդ թաշկինակը, նորից խցկում նույն գրպանը: Եվ ամեն
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անգամ նոր նկարագիր, նոր լուծում գտնելով` Խաչվանքյանը ծիծաղ է պարգևում հանդիսատեսին:
«…եթե խոսքը հաղորդում է տեղեկությունը, ապա արտալեզվական միավորներն
արտահայտում են վերաբերմունքն այդ տեղեկության հանդեպ: Ընդ որում՝ բեմում որքան
ավելի հակասական և հակադիր են խոսքային–հասկացական բովանդակությունն ու արտալեզվական դրսևորումները, այնքան ավելի հագեցած ու բազմանշանակ է դառնում հաղորդակցությունը»13: Բերված օրինակով տեսնում ենք, որ այո՛, արտալեզվականի անհամաձայնությունը խոսքին հանդիսատեսի կողմից սուր արձագանք է առաջացնում, ինչը կարող ենք համարել դերասանի «զենքերից»:
Խաչվանքյան դերասանի մասին խոսելիս հարկ է առանձնացնել նաև մի շատ կարևոր
հանգամանք, որով էլ կավարտենք ̀ եզրակացությունը թողնելով ձեզ. “Հարյուր անգամ խաղացած դերը, - ասում է Կարպ Խաչվանքյանի երկար տարիների խաղընկերը՝ Սվետլանա
Գրիգորյանը, - նա խաղում էր այնպես, ինչպես պրեմիերայի օրը՝ նույնը պահանջելով իր
խաղընկերներից: Նա շատ պահանջկոտ էր: Նրա հետ հեշտ չէր խաղալ …»14:
Կատարած դիտարկումները մղում են պարզ եզրակացության ̀ որքան մեծ է դերասանի արտահայտչաձևային բազմազանությունը, այնքան հետաքրքիր է նրա արվեստը
հետազոտելը: Կարպ Խաչվանքյանի արվեստում կա խոսք, դիմախաղ, պլաստիկա, վոկալ,
լռություն: Այստեղից էլ ուսումնասիրության հսկայական նյութը, որ դեռ սպասում է իր
օրվան:

ANI GEVORGYAN
VERBAL AND PLASTIC SOLUTIONS IN KHACHVANQYAN’S FAMOUS
WORKS.
SUMMARY
Today we are keeping to get attention on the art of celebrated armenian comic of second half
of XX century Carp Khachvanqyan. Every performance he had participation was full of improvisation.
He was a master of it. His sense of humor and rhitm, his plasticity, well thought speech and charm
used to impress spectators. The objects of our research are verbal and plastic solutions of him. As the
most outsanding examples we’ve marked out some of his parts – Knyaz, Julikyan and Theodoros.

АНИ ГЕВОРКЯН
СЛОВЕСНАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ИГРА В ВЫДАЮЩИХСЯ ОБРАЗАХ
КАРПА ХАЧВАНКЯНА
РЕЗЮМЕ
Искусство известного армянского комика второй половины XX века Карпа Хачванкяна
и по сей день в центре нашего внимания. Не было такого спектакля, в котором он не
обращался бы к импровизации. По сути, он был мастером импровизации. Его чувство юмора и
ритма, пластика, правильно поданое слово вкупе со сценическим обаянием восхищали зрителя.
Материалом нашего исследования послужили его словесные и пластические решения. В
качестве наиболее ярких примеров мы выделили его знаменитые роли – Князь, Джуликян,
Тодорос.
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Օպերային ներկայացումը մեծ և բարդ ստեղծագործություն է, որը միավորում է
արվեստի մի քանի ճյուղեր` երաժշտական ստեղծագործություն, երաժշտական դրամատուրգիա, վոկալ կատարում, դրամատիկական խաղ, պարեր, նկարչական և լուսային ձևավորում: Օպերան դրամա է` գրված երաժշտությամբ: Օպերայի գրական հիմքը, պատումի
բովանդակությունը կոչվում է լիբրետո: Լիբրետոն ուղղորդող կետ է, ըստ որի կոմպոզիտորը կարող է դրաման զարգացնել տարբեր կողմերով, տարբեր ուղղություններով, տարբեր տեմպառիթմով: Նույն լիբրետոի հիման վրա տարբեր կոմպոզիտորներ ստեղծում են
իրենց ուրույն երաժշտական ստեղծագործությունները: Կարող ենք հանդիպել նաև հակաօրինակների, երբ նույն երաժշտության հիման վրա գրվում են տարբեր լիբրետոներ:
Օպերային ստեղծագործությունը, ինչպես և դրաման, կազմված է գործողություններից և պատկերներից: Օպերան սովորաբար ունի նվագախմբային նախերգանք, որը ծանոթացնում է ունկնդրին ներկայացվող պատումի հիմնական կողմերի, կերպարների հետ:
Օպերայում զգալի տեղ են գրավում կատարողական անսամբլները` զուգերգը, տերցետը,
կվարտետը, ինչպես նաև երգչախումբը, նվագախումբը և այլն: Երաժշտական կերպարների
բնութագրման հիմնական երաժշտական ձևը արիան է, ավարտված վոկալ ստեղծագործություն, որը կատարվում է մեկ գործող անձի կողմից: Օպերաներն ըստ թեմաների դասակարգվում են` պատմական, կենցաղային, հեքիաթային, հերոսական, հայրենասիրական, իսկ ըստ ժանրի` էպիկական, քնարական, դրամատիկական, կատակերգական, ողբերգական և այլն:
Իսկ այժմ անդրադառնանք օպերային երաժշտական ներկայացումներում դրամայի
դերին և նշանակությանը: Օպերային երաժշտությունն իր մեջ ներառում է դրամատուրգիա, ինչն էլ ենթադրում է, որ ներկայացումը պետք է ամբողջական լինի: Օպերային ներկայացումների մասնատվածությունը շատ դեպքերում բխում է նրանից, որ երաժշտությունը,
որը պետք է արտահայտիչամիջոց հանդիսանա, դառնում է նպատակ, իսկ դրաման, որը
պետք է նպատակ լինի, դառնում է միջոց։ Արդյունքում օպերան վերածվում է արիաների,
զուգերգերի, մի շարք պարերի, որոնք դրաման մասնատում են, իսկ մեղեդին դարձնում
անբովանդակ, հանդիսատեսին զվարճացնելու միջոց: Օպերային արվեստում մեխանիկական բաժանումը ինչպես երաժշտությունը՝ լիբրետոյից, մեղեդին` տեքստից, հնչերանգը`
բառից, կոտրում է նրանց միասնությունը: Առանձին-առանձին նրանք կորցնում են իրենց
նշանակությունը: Դրաման, սյուժեն, բառերը, թեման և երաժշտությունը, իհարկե, կարող
են գոյություն ունենալ ինքնուրույն: Օպերայի լիբրետոն կարելի է հետաքրքրությամբ
կարդալ կամ խաղալ դրամատիկական թատրոնում, օպերայից կարելի է հատվածներ
ներկայացնել համերգային ծրագրում, սակայն իրենց լիարժեքությունը նրանք ձեռք են
բերում մեկ ամբոջության մեջ:
Դրաման գործողությունների շղթա է՝ բեմական պատկերներով որոշակի իրավիճակներում տարբեր մարդկային փոխհարաբերություններ ներկայացնող: Օպերայում դրաման
բացահայտվում է երաժշտությամբ: Երաժշտությունը կարող է պատմել մարդու կյանքի,
զգացմունքների, գործունեության և երազանքների մասին այնքան անկեղծ և ոգեշունչ, որքան դա հաճախ չի կարող անել ամենից դիպուկ բառը: Երաժշտությունը, ինչպես գիտենք,
ուժեղ ազդակ է մարդու տրամադրության, զգացմունքների, հոգեբանության համար։ Այն
շատ հուզական պատկերում է գործողություն, արարքներ, զգացմունքներ, տրամադրություն: Երաժշտությունն արվեստներից ամենաազդեցիկն է, հուզականն ու հոգևորը, որն
ակնթարթորեն թափանցում է մարդկանց սրտերը: Յուրաքանչյուր երաժշտական ստեղծա-
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գործություն ունի իր գաղափարն ու ասելիքը, ինչպես նաև այն միշտ արտացոլում է հեղինակի վերապրումներն ու զգացմունքները: Օպերայում երաժշտությունը կարելի է համարել հիմնական, գլխավոր և որոշիչ բաղադրիչ: Եթե դրաման պատկերում է որոշակի կերպարներ` որոշակի արարքներով, ապա օպերայում երաժշտությունը բացահայտում է մարդկային զգացմունքները` հետևելով որոշակի բեմական գործողությունների և կերպարների
հնչեցրած բառերին:
Դրամատիկական ներկայացման մեջ երաժշտությունը նույնպես տեղ ունի, սակայն
դրամատիկական ներկայացման մեջ այն հանդես է գալիս որպես ֆոն կամ օգնում զգացմունքների բացահայտմանը, որոնք առաջանում են գործողությունների ընթացքում և տվյալ
դրամատիկական իրավիճակում: «Պատահական չէ, որ դրաման և կինոն անդադար
դիմում են երաժշտության օգնությանը, սակայն և՛ կինոյում և՛ դրամայում երաժշտությունը
մաս է կազմում, իսկ օպերայում բովանդակության գլխավոր արտահայտողն է, ինչպես նաև
կերպարների բնավորությունների ընդգծման գլխավոր միջոցը»1: Երաժշտությունն օգնում
է, և խորացնում, բայց չի ստեղծում դրամատուրգիա: Վերջին հատկանիշը հատուկ է միայն
երաժշտական թատրոնի ժանրին: Այստեղ դրաման, գործողությունները, մարդկանց փոխհարաբերությունները որոշակի իրավիճակներում փոխանցվում են երաժշտությամբ: Իհարկե
առկա են որոշակի արարքներ, բնավորություն, սյուժե, բառեր, սակայն այդ ամենը միայն
նախնական կմախքն է ապագա ստեղծագործության կառուցվածքի: Հետագայում, երբ
երաժշտության կմախքի հիման վրա կսկսվում է կառուցվել դրամա, կմախքը լցվում է
կենդանի գործողության շղթայով և զգացմունքներով՝ բացահայտելով կերպարների բնավորությունները, նրանց փոխհարաբերությունները, ներկայացման ասելիքը:
Կարելի է լսել երաժշտություն և միաժամանակ պատկերացնել ծով, աստղեր, անտառ, երկինք և այլ երևակայական պատկերներ, սակայն երաժշտական, օպերային ներկայացում ստեղծելիս օգնության է հասնում երաժշտական դրամատուրգիան` որպես
ռեժիսորական պարտիտուրա, որպես ներկայացումը ստեղծողների գեղարվեստական մեկնաբանություն, և ոչ թե` ընդհանուր մտորումներից և երազանքներից ծնված վերացական
տպավորություն:
Օպերային պարտիտուրայի դրամատիկական վերլուծությունն օպերային ստեղծագործությունը բացահայտող միջոց է: Պարտիտուրայի վերլուծությունը ոչ թե երաժշտության, այլ նախևառաջ դրամայի տեսանկյունից, հանգեցնում է օպերային ստեղծագործության հնարավորությունների բացահայտմանը: Դա շատ լուրջ և հետաքրքիր ստեղծագործական վարույթ է, որտեղ դրսևորվում են ռեժիսորի միտքը, փորձը և գեղարվեստական
հմտությունները: Երաժշտական ռեժիսորը եզրակացություններ պետք է կատարի ելնելով
պատմությունից, իրավիճակներից, պայմանականությունից: Պարտիտուրան վերլուծելու
համար շատ կարևոր հանգամանք է այն ժամանակաշրջանը, երբ գրվել է տվյալ օպերան:
Օպերային պարտիտուրան ոչ միայն գործող կառուցվածք է, այլև զգացմունքների ամբողջություն, որը ներկայացմանը թելադրում է նախևառաջ երաժշտությունը: Ներկայացման ռեժիսորական լուծումները, բեմադրական մեխանիզմները ծնվում են օպերային
պարտիտուրան ուսումնասիրելուց հետո:
Օպերայի ստեղծագործական աշխատանքում իր ուրույն և գլխավոր տեղն ունի կոմպոզիտորը` օպերային երաժշտության հեղինակը: Կոմպոզիտորը ստեղծում է կերպարների
հստակ կյանքը` ներառելով ֆիզիկական, իմաստային, նյութական, հոգևոր անկրկնելիություն: Օպերային ստեղծագործության կոմպոզիտորը, օգտագործելով երաժշտության
արտահայտչամիջոցներ, ստեղծում է երաժշտական կերպար: Կոմպոզիտորը հնգագծի
վրա գրում է նոտաներ և նշաններ, որոնք ապահովում են վոկալի և երաժշտության հա1
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ջորդականությունը: Թատրոնի հաջորդ քայլը երգչի և նվագախմբի կատարմամբ բառեր,
ձայներ փնտրելն է, որոնք կապված կլինեն գործողությունների հետ: Հենց այդ համադրման
սկզբունքից է կախված ներկայացման ապագա հաջողությունը:
Եթե կոմպոզիտորը «լսում է» կերպարի բնավորությունը և «տեսնում է» նրա կատարած գործողությունները, ապա նա դրանք նկարագրում է երաժշտությամբ: Կոմպոզիտորը շատ միջոցներ ունի ազդելու լսողի երևակայության վրա, օրինակ` երաժշտական
թեմայի կրկնությամբ և զարգացման ընթացքով: Կրկնվող և բնութագրող երաժշտական հատվածը կոչվում է լեյթմոտիվ։ Այն բնութագրում է կերպարը կամ երևույթները, զգացմունքները կամ հեղինակի հայացքները:
Կոմպոզիտորն իր երաժշտական շարքը գրում է գործիքների և վոկալային ձայների
համար․ վերջիններս երաժշտական դրամայի ապագա գործող անձիք են: Կոմպոզիտորը,
հավաքագրելով իր երաժշտական հատվածները դարձնում է այն մի ուրույն նոտագիրք,
որտեղ յուրաքանչյուր գործիք և ձայն կարևորվում են: Արդյունքում, ստեղծվում է երաժշտական–դրամատիկական ստեղծագործություն` որոշակի գեղարվեստական և տրամաբանական խնդրով: Կարելի է ասել, որ պարտիտուրան իր նոտաներով և նշաններով հերոսների
զգացմունքներն են, գործողությունները, նրանց բնավորությունները, փոխհարաբերությունները, ճաշակը, կերպարի տրամադրությունը` համակարգված երաժշտությամբ:
Դիրիժորի դերը օպերային թատրոնում բաղկացած է մի քանի պարտականություններից: Նրա խնդիրն է հետևել երաժիշտների և արտիստների պատրաստվածությանը,
նրանց հետ երաժշտական փորձեր անցկացնել, նախապատրաստել նվագախմբին և դերակատարներին: Դա սոսկ տեխնիկական խնդիր չէ, այստեղ ստեղծագործական մեծ
ներդրում կա, քանի որ ստեղծագործական անձնակազմին պատրաստելու ժամանակ պետք է
հաշվի առնել այն երաժշտական - դրամատիկական հայեցակարգը, որը ստեղծվել է ռեժիսորի մտահղացման հիման վրա:
Դիրիժորը ներկայացման բեմադրական գործընթացում ունի իր որոշակի դերը:
Դիրիժորը տանում է ներկայացումը, նա պետք է զբաղվի ներկայացման երաժշտական
տրամաբանությամբ, պետք է ղեկավարի նվագախումբը և հոգեպես զգա արտիստներին:
Թատրոնի զգացողությունն օպերային դիրիժորի համար շատ կարևոր է: Երաժշտության
հնչողության մեջ արտահայտել օպերայի դրամատուրգիան` սա է դիրիժորի գլխավոր
խնդիրը:
Օպերային արվեստը հավասարաչափ համակցում է երաժշտական և դրամատիկական արվեստները, հետևաբար օպերայի թատրոնի արտիստը ոչ միայն երգիչ է, այլև
դերասան, ով պետք է կերպար ստեղծի: Այդ համակցությունը ժամանակակից ներկայացումներում ապահովում է երաժշտական դրամատուրգիան: Օպերային դերասանները
պետք է կերպար ստեղծեն իրենց երգեցողությամբ և դրամատիկական գոյավիճակով՝
գործելով առաջադրվող հանգամանքներում: Օպերայում գործողության գլխավոր արտահայտողը համարվում է երգիչ-դերասանը: Չկա երաժշտության գործողություն, չկա՛ նաև
դերասան․ այս դեպքում օպերային արտիստը վերածվում է սոսկ երգչի: Նման հանգամանքներում օպերային ձայնի հնչողությունը դառնում է ինքնանպատակ, ոչ թե զգացմունքների,
կերպարների և գործողությունների արտահայտչամիջոց:
Ընդունված է ասել, որ օպերային ներկայացումը լսում են, սակայն ոչ թե լսում, այլ
ուկնդրում են և ակնդրում: Համերգային երաժշտությունը համարվում է մաքուր երաժշտություն, հակառակ դրան՝ օպերային երաժշտությունը պետք է ենթարկվի բեմական կանոններին, որը յուրաքանչյուր ներկայացման համար առաջին հերթին գործողությունն է: Օպերային թատրոնի դերասանը պետք է կարողանա պահպանել ձայնի և կերպարի վարքագծի ներդաշնակությունը, արտաքին և ներքին գործողության կատարման համոզչականությունը: Գործողությունը պետք է հստակեցվի ոչ միայն տեքստում, այլև մեծ չափով պար-
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տիտուրայում: «Երաժշտությունը, երգը, խոսքը և գործողությունը միասնության բերելու համար հարկավոր է ոչ թե արտաքին, ֆիզիկական տեմպառիթմ, այլ ներքին, հոգեկան: Այն պետք
է զգալ ձայնի, խոսքի մեջ, գործողության, ժեստի և քայլվածքի մեջ, ամբողջ երկի մեջ»2:
Թատերարվեստում՝ թե՛ դրամատիկական և թե՛ երաժշտական, խոսքի և երգեցողության մեջ կարևոր տեղ է զբաղեցնում հնչերանգը (ինտոնացիան), հնչերանգի իմաստային
արտահայտությունը: Այն ձևավորվում է ձայնի տոնայնությամբ, որտեղ լսվում է վերաբերմունք այս կամ այն երևույթի և կերպարի հանդեպ: Օրինակ` արտաբերելով «այո» բառը,
որը մեր պատկերացմամբ, նախևառաջ, համաձայնության նշան է, կարող է ընկալվել
որպես կասկածանք, շփոթմունք, զգուշացում, խնդրանք և այլն` կախված հնչերանգից:
Ինտոնացիայի նշանակությունն օպերային արտիստի համար հստակեցրել է Ֆ. Շալյապինը` ռուս օպերային և կամերային մեծ երգիչը, ով վիթխարի ազդեցություն է ունեցել
օպերային արվեստի զարգացման գործում: Շալյապինն ինտոնացիան անվանում էր ձայնի
գունավորում, որը ծառայում է բառի իմաստի ներկայացմանը: Ըստ հանրահայտ երգչի`
ինտոնացիան գլխավորն է երգարվեստում: «Յուրաքանչյուր երաժշտություն, այսպես, թե
այնպես, միշտ արտահայտում է որոշակի զգացմունք, սակայն, եթե այն փոխանցվում է
մեխանիկորեն, ապա թողնում է միապաղաղ տպավորություն»2: Շալյապինն ավելացնում
էր նաև, որ ամենաազդեցիկ արիան հնչում է սառը և անհոգի, եթե նրանում աշխատած չէ
հնչերանգն ու հնչողությունը, գունավորված չէ անհրաժեշտ երանգներով: Ձայնը հստակեցնում է կատարման հատուկ բնավորությունը: Ինտոնացիայում շատ կարևոր է տեմպը,
ռիթմը, չափը, խոսքի մեղեդայնությունը, տոնայնությունը, ձայնի բարձրացումն ու հակառակը: Դրամատիկական դերասանի խոսքի հնչերանգն ի հայտ է գալիս ինքնաբերաբար`
կախված կերպարի խնդրից, իսկ օպերային դերասանը պետք է գտնի ձայնի գույնը`
հստակ արտահայտող և ցուցադրող իր կերպարի հոգեվիճակը: Շալյապինն իր աշակերտներին ասում էր․ «Երգի՛ր այնպես, ինչպես խոսում ես՝ երգեցողությամբ արտահայտելով
գլխավոր իմաստն այնպես, ինչպես խոսելիս ես դա անում»3: Հանդիսատեսը նույնպես
ուզում է իմաստավորված խոսք, նույնը նաև երգեցողության մեջ:
Երգի և խոսքի հնչերանգին անդրադարձել է նաև ռուս մեծ բեմադրիչ-նորարար
Կ. Ստանիսլավսկին, ով ասում էր, որ վոկալ ստեղծագործության մեջ, բացի երգից և կատարման ոճից, պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել առոգանությանն ու խոսքին: «Շատ
հաճախ, երգի ժամանակ խոսքերը բոլորովին կորչում են: Մինչդեռ խոսքը երաժշտագետի
ստեղծագործության թեման է, իսկ երաժշտությունը՝ նրա ստեղծագործությունը, այսինքն,
տվյալ թեմայի ապրումը, երաժշտագետի վերաբերմունքը դեպի այն»4:
Ինքնին, “օպերային թատրոնե անվանումը հուշում է, որ խաղն ու երգը միաձույլ
պետք է լինեն: Կոմպոզիտոր, լիբրետիստ, ռեժիսոր, նկարիչ և բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են օպերային ներկայացման վրա պետք է համախմբվեն մեկ գաղափարի և մեկ
նպատակի շուրջ, որի առաջադրողն այսօրվա օպերային արվեստում ռեժիսորն է, որն էլ
հանդիսատեսին պետք է փոխանցի դերակատարը: Օպերային ներկայացման նախապատրաստական աշխատանքների համար մեծ ջանքեր են պահանջվում։ Յուրաքանչյուր օպերային ներկայացում ունի իր լիբրետոն և իր երաժշտական հարստությունը` պարտիտուրան: Դրա հետ մեկտեղ պետք է մտածել բեմական գործողության, կերպարի խնդիրների,
նպատակների մասին: Այդ աշխատանքները շատ նման են դրամատիկական արվեստում
տարվող աշխատանքներին: Եվ այդ աշխատանքները համակարգողը օպերային, ինչպես
2
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նաև դրամատիկական արվեստում, դառնում է ռեժիսորը, ով համարվում է առաջատար
ստեղծագործ ուժ ժամանակակից օպերայում:
Օպերային ռեժիսուրան համեմատաբար երիտասարդ մասնագիտություն է: Նրա
խնդիրն է ներկայացման ընդհանուր մտահղացման որոշակիացումը, գեղարվեստական
կազմակերպումը, ինչը նաև ներառում է միզանսցենների կառուցումը, որոշակի ոճաբանությունը, դերակատարների ընտրությունը, նրանց հետ աշխատանքը, աշխատանք
նկարչի հետ, նաև կազմակերպչական խնդիրները: Հիշենք, որ ըստ Վ. Նեմիրովիչ-Դանչենկոյի՝ ռեժիսորը և՛ բեմադրիչ է, և՛ մանկավարժ, և՛ կազմակերպիչ5: Ռեժիսորը պետք է խնդիր տա դերասանին, որին հետևելով՝ դերասանը կհստակեցնի իր մարմնավորած կերպարի բնութագիրը: Ռեժիսորի մտահղացման հիման վրա ծնվում են որոշակի վիճակներ,
փոխհարաբերություններ, որոնք նա մեկնաբանում հարստացնում է դերակատարների օգնությամբ:
Դեռ վաղ ժամանակներում, երբ ստեղծվել է օպերան, ռեժիսորի պարտականությունները, կատարել է ռեժիսորի օգնականը և զբաղվել կազմակերպչական, տեխնիկական ու
բազում այլ հարցերով: Հետագայում անհրաժեշտ էր գտնել ներկայացման գլխավոր ասելիքը, արտահայտչաձևերը, բեմական իրավիճակներ, արթնացնել բոլոր մասնակիցների
երևակայությունը մեկ ամբողջություն կազմող ներկայացման մեջ։ Այդ ժամանակ է ռեժիսորի անհրաժեշտությունն օպերային արվեստում որոշակիանում: Նա դառնում է ներկայացման հեղինակը, բեմադրիչը, կազմակերպիչը: Ռեժիսորը, լսելով երաժշտական ստեղծագործությունը, իր ներքին աչքով զգում ու տեսնում է այն, երևակայում, որի հետևանքով
լսելին և տեսանելին մեկտեղվում են:
Ռեժիսորը պետք է լայն երևակայությամբ օժտված լինի: Երևակայություն, որը բացահայտում է գաղափարի գեղարվեստական ձևերը, որոշակիացնում դեկորների դերը,
կոստյումները և բեմում առկա յուրաքանչյուր մանրուք: Ավելի հստակ՝ ռեժիսորը պետք է
գտնի ներկայացման գեղարվեստական նպատակը և այն, ինչ առնչվում է օպերային
ներկայացման ստեղծման հետ:
Երաժշտական ռեժիսորի մասնագիտությունը շատ բարդ է և բազմաշերտ, պահանջում է որոշակի կրթություն և դրսևորումների մեծ հնարավորություններ: Ռեժիսորը
պետք է մասնագիտորեն կրթված լինի թե՛ երաժշտական, թե՛ դրամայի ասպարեզներում,
պետք է տեսնի երաժշտությունը և լսի բեմական կերպարը։ Յուրաքանչյուր ռեժիսոր պետք
է ճանաչված ստեղծագործություններին կարողանա տալ հետաքրքիր և յուրօրինակ մեկնաբանություն: Օպերան աչքի է ընկնում ներքին դինամիկայով: Ռեժիսորի խնդիրն է
պարզել, հասկանալ ստույգ ի՞նչ էր ուզում ասել կոմպոզիտորն իր պարտիտուրայի յուրաքանչյուր երաժշտական հատվածում և ի՞նչ դրամատիկական գործողություն նկատի ուներ:
Երաժշտության պարտիտուրայի նկարագիրը ոչ միայն զգացմունքներն են, այլև նրանց
շարժը, որն արտահայտվում է գործողությամբ: Իսկ գործողությունը, ինչպես գիտենք, դրամատիկական արվեստի և ռեժիսորական գործունեության առանձնահատուկ լեզուն է:
Օպերան ոչ միայն սինթետիկ արվեստ է, այլև խմբային աշխատանք, և միայն
ստեղծագործական անձնակազմի՝ մեկ գաղափարի շուրջ աշխատելու դեպքում կստացվի
ցանկալի արդյունք: Օպերային ներկայացումը կհուզի մարդկանց և ամբողջական կլինի
այն դեպքում, երբ հանդիսատեսը չի մտածի, թե ո՞վ է ստեղծել այդ տոնը` դիրիժո՞րը, թե
երգիչը, նկարի՞չը, թե ռեժիսորը, այլ կերպ ասած՝ երբ բոլորի ջանքերն ուղղված կլինեն
ներկայացման գեղարվեստական կերպարի բացահայտմանը, սակայն որի պատասխանատվությունը, այնուամենայնիվ ռեժիսորինն է:

5

Немирович-Данченко В. И., Рождение театра, М.,1989, с.141.
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АРМИНЕ АВЕТИСЯН
ЗНАЧЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ОПЕРЫ
РЕЗЮМЕ

Статья касается вопросов синтетической природы оперы.
Общеизвестно, что оперное искусство сочетает в себе несколько его направлений. Это
и музыка, и танец, и сценическая речь, и aктерское мастерство. И поэтому, с точки зрения театральной постановки, опера очень сложна и требует более высокой квалификации, чем режиссура
драматического театра.
Излишняя фрагментация оперных спектаклей в большинстве случаев проистекает из
того факта, что музыка, которая должна служить средством выражения, становится целью, а
драма, которая должна быть целью постановки, становится средством.
Oпера не только синтетическое искусство, но и коллективная работа, и только в процессе слаженной групповой работы творческого коллектива может быть достигнут желаемый
результат.

ARMINE AVETISYAN
THE IMPORTANCE OF THE SYNTHETIC NATURE OF OPERA
SUMMARY
The article is about the syntactic nature of opera. It is important to mention that opera has
different peculiarities such as music, dance, stage and acting skills. Therefore, from the point of view
of theatrical production, the opera is very complex and requires a higher qualification than the
direction of the dramatic theater.
Excessive fragmentation of opera comes from the fact that music, which is supposed to be the
means of expression, becomes the goal, and drama, which is supposed to be the aim of production
becomes the means.
Opera isn’t only the result of syntactic art, but also teamwork, and only in the case of teamwork
the desired results can be achieved.

Â²îðàÜÆ ä²îØàôÂÚàôÜ ºì îºêàôÂÚàôÜ
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²ÜîàÜºÜ ²ðîà ºì Ä²Ü ÄÀÜº՝ ¶ºÔ²¶Æî²Î²Ü Â²îðàÜÆ îºêàôÂÚàôÜ
Այս հոդվածի նպատակն է դիտարկել մոդեռնիզմի երկու նշանավոր ներկայացուցիչների՝ Անտոնեն Արտոյի և Ժան Ժընեի գեղագիտական հայացքներն ու գաղափարական
սկզբունքները ժամանակակից թատրոնի մասին։
Անկասկած, մոդեռնիզմի այս երկու ստեղծագործողներին հաջողվել է անդառնալիորեն վերափոխել գրական երկեր գրելու մոտեցումներն ու ըմբռնումները։ Նրանց գրվածքներն ու ասելիքը թատրոնի մասին խիստ ընդգծված են յուրովի։ Եվ այնուամենայնիվ, նույն
մոտեցումն է, երբ ընթերցում ենք նրանց ստեղծագործություններն ու կյանքի նույն փորձն
է, երբ ուսումնասիրում ենք նրանց կենսագրությունները։ Այս երկու գրողներն իրենց ստեղծագործությունները կապում են իրենց կյանքի պատմության հետ, մի աշխարհի հետ, ուր ավելի
շուտ գոյատևել են, քան թե ապրել։ Վաղ տարիքից թե՛ Ա. Արտոն, թե՛ Ժ. Ժընեն կապված են
եղել պետական փակ կառույցների հետ՝ հիվանդանոցներ, բանտեր, այսինքն՝ իրենց կյանքի
որոշ մասն անցկացրել են փակ պատերի հետևում։ Ա. Արտոն 1936–1946թթ. անցկացրել է
Ֆրանսիայի տարբեր հոգեբուժական հիվանդանոցներում, իսկ Ժընեն 1937-1943թթ. Բանտարկված է եղել Ֆրանսիայի տարբեր բանտերում։ Նրանց մեկուսացումը համընկնում է
2-րդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։
Երկու ստեղծագործողներն էլ այդպես էլ երբեք չունեցան իրենց սեփական տանիքը,
որի տակ կապրեին և կունենային մշտական հասցե։ Ա. Արտոն կյանքի վերջին տարիներն
ապրում է Իվրի հոգեբուժական հիվանդանոցի հարակից շենքում՝ ընկերների կազմակերպած բարեգործական երեկոներից ստացած դրամով, իսկ Ժընեն իր մտերիմների ընտանիքների համար տներ է կառուցում և ապրում է մի ճամպրուկով՝ պետությունից պետություն, հյուրանոցից՝ հյուրանոց տեղափոխվելով։ Թե՛ Ա. Արտոն, թե՛ Ժ. Ժընեն օգտագործում են վտանգավոր չափաբաժնով ափիոն տեսակի թմրանյութ։ Նրանք, ի տարբերություն
սյուրռեալիզմի ներկայացուցիչների, թմրանյութ էին օգտագործում ոչ թե ներշնչանքի, այլ
այս աշխարհը հանդուրժելու՝ Արտոն՝ սարսափելի գլխացավերը մեղմելու, Ժընեն՝ անսահման մենությունը փարատելու համար։
«Թատրոնն իրականում ստեղծագործության ծնունդ է»,- գրում է Արտոն՝ նմանեցնելով իր իսկ անվան հետ TEATRE- TEARTO: «Ողբերգությունը պետք է վերապրել, ոչ թե
խաղալ։ Ձգտել հայտնվել դրանում՝ վերջին պատկերում»1,- համոզված է Ժընեն։ Այլ կերպ
ասած՝ նրանց ստեղծագործություններն իրենց իսկ արտառոց անհատականության պատկերն են։ Երկուսն էլ մահանում են լքված ու միայնակ՝ իրենց վերջին ստեղծագործությունների վրա աշխատելիս։
Արտոյի ծիսական թատրոնի մասին տեսակետներն արտահայտված են Ժընեի նամակներում և ստեղծագործություններում։ Արտոն համոզված է, որ հանդիսատեսի անտարբերության ու նրա հետ շփման եզրերի բացակայության պատճառը թատրոնն է։ Պաշտոնական թատրոնի լեզուն սահմանափակ է, առանց ստեղծագործական ուժի, լի հոգեբանական տեսարաններով։ Այնինչ ժամանակակից թատրոնը պետք է նմանվի օրփեոսյան միստերիաներին կամ էլ վերադառնա ծիսական թատրոնի ակունքներին։ Արևմտյան երկխոսության թատրոնն իր տեղը պետք է զիջի նոր թատրոնին, որում պետք է գերակայի շարժումը՝

1

Genet J., “L’լtrange mot d’… “, dans OEuvres ComplՌtes, t. IV, Paris, Gallimard, 1968, p. 18. (Մեզանում
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հնագույն թատրոնի պոեզիայի սկզբունքը։ Այս բարդ ու դժվարին պոեզիան պետք է կիրառի բեմի վրա ընդունված բոլոր տեսակի արտահայտման միջոցները՝ բեմական ծիսական հագուստներ, ժեստ, մնջախաղ, լուսային և երաժշտական էֆեկտներ, արտառոց դեկորներ, ավելի շատ մարդկային ձայնի հնչերանգ, քան երկխոսություն։ «Թատրոնը կօգտագործի բոլոր լեզուները՝ ժեստի, հնչյունի, բառի, կրակի, ճիչի՝ չտեղավորվելով ոչ մեկում»2։
Անտոնեն Արտոն այս կերպ է տեսնում ժամանակակից ներկայացումը՝ պնդելով, որ թատրոնի գործառույթը հոգեբանությունը չէ, քանի որ թատրոնի գործը չէ, թե ինչու են մարդիկ
կոնֆլիկտի մեջ մտնում։ «Ես, սակայն, լավ գիտեմ, որ ժեստերի և մարմնի շարժումների
լեզուն, պարը և երաժշտությունն ավելի քիչ են ընդունակ բացահայտելու բնավորությունը,
հաղորդելու կերպարի մարդկային մտքերը, հստակ և ճշգրիտ վերարտադրելու հոգեվիճակը,
քան բառերի լեզուն, բայց ով է ասել, որ թատրոնը ստեղծվել է, որպեսզի բացահայտի և լուծի
մարդու հոգեբանական կոնֆլիկտները, ինչով բացառապես զբաղվում է ժամանակակից
թատրոնը»3։
Ժընեն ևս խոսում է այնպիսի թատրոնի անհրաժեշտության մասին, որը համակված կլինի լրջությամբ, քաջությամբ և ինքնանվիրմամբ։ Ըստ Ժան Ժընեի՝ «արևմտյան դերասանը չի փորձում վերածվել սիմվոլներով հագեցած սիմվոլի»4։Ա. Արտոն թատրոնում
ևս շատ է կարևորում դերասանի խաղը, քանի որ նրա խաղից է կախված ներկայացման
հաջողությունը, բայց «ոչ ոք Եվրոպայում այլևս չի կարողանում գոռալ։ Նույնիսկ սարսափ
պատկերող դերասանները չեն կարողանում գոռալ։ Այս մարդիկ, որոնք կարողանում են
լոկ խոսել, մոռացել են՝ ինչպես օգտվեն սեփական կոկորդից։ Կոկորդը (հասցնելով աննորմալ վիճակի) վերածվել է խոսող հրեշային աբստրակցիայի։ Ֆրանսիայում դերասանները
միայն խոսել են կարողանում»5։ Դերասանը, ըստ Արտոյի, ամենից առաջ պետք է կարողանա միավորել իր և հանդիսատեսի զգացմունքները և, օգտագործելով իրենց ուժը, իր
խաղի վարպետության շնորհիվ վերածվել իսկական տագնապի, կատարսիսի մասնակցի,
ճշմարիտ ապաքինողի։ Անհրաժեշտ է նաև, որ դերասանը միաժամանակ վերածվի մարմնամարզիկի, պարողի, մնջախաղի դերասանի, ժեստերի օգնությամբ կարողանա պատկերել բազմիմաստ մետաֆորներ (այլաբանություններ)։ Իհարկե, դերասանը պետք է առաջնորդվի սրտով, և սիրտը որոշում է այստեղ ամեն ինչ։ «Դերասանը սրտի մարզիկ է։
Զգայական ոլորտը պատկանում է նրան ըստ իրավունքի»6։ Ի վերջո, Արտոն առաջարկում
է ստեղծել «մետաֆիզիկական թատրոն», որտեղ յուրաքանչյուր ներկայացումը դերասանին և հանդիսատեսին կներքաշի անսպասելի իրադարձությունների հողմապտույտը, դրանք
կլինեն իրական, բայց հասցված ծայրահեղ իրավիճակների, ինչը մարդկային բանականությունը դուրս կհանի սովորական իրականության սահմաններից։ «Այս գաղափարները
վերաբերում են Քաոսին, Արարմանը, Կայացմանը, որոնք բոլորը տիեզերական կարգի են
և կրում են այն գիտելիքները, որոնցից թատրոնը վաղուց է օտարվել։ Միայն նրանք կկարողանան ինչ-որ չափով միավորել Մարդուն, Հասարակությունը, Բնությունն ու Իրերը»7։
Ինչպես տեսնում ենք, այս երկու դրամատուրգները խոսում են թատրոնի վերածնման անհրաժեշտության մասին, ինչը պետք է իրականանա թատերական լեզվի վերափոխման միջոցով: Հենց այս հիմնական հարցն էլ բաժանում է Արտոյին և Ժընեին: Արտոյի
պատկերացմամբ՝ թատրոնը կենդանի և իրական չի դառնա, եթե չազատագրվի լեզվի
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«ճիրաններից»: Ըստ Ժընեի՝ ընդհակառակը, հենց լեզուն է, որ իր թատերականացված,
ոգեկոչող, դյութական ուժով կյանքի է կոչում թատրոնը և իրեն հատուկ բեմական միջոցներով ստեղծում է իրականության նոր պատկեր (պատրանք, որը ստեղծում է, այլ ոչ թե
նմանակում):
«Պատշգամբը» պիեսի առաջաբանում Ժընեն գրում է. «Թող չարը պայթի բեմի
վրա»։ Արիստոտելյան կատարսիսի մեկնաբանություններում կա «չարը չարով բուժելու»
բանաձևը, բայց մաքրագործումը բացառված է Ժընեի թատերական աշխարհից։ Նրա կերպարներն ավելի շատ բաքոսականներ են, պատկանում են դիոնիսոսյան աշխարհին, ինչը
չենք կարող վստահորեն հաստատել Ա. Արտոյի վերաբերյալ։
Արտոն ժամանակակից թատրոնում դաժանության «տգեղ և ռեալիստորեն» ցուցադրումը կապում է կատարսիսի հասկացության հետ, բայց այս դեպքում թատրոնում
վերապրած սարսափն ու կարեկցանքը անհատական հուզական ապրումներից վերածվում են համամարդկային արժեքների։ Կեցության դրամատիզմը (անհատի կախվածությունը իրեն ոչ ենթակա ճակատագրական ուժերից), սարսափի զգացումը մահվան անխուսափելիությունից՝ վերածվում է հզոր, հուզական մաքրագործման ազդեցության։ Արտոն կարծում է, որ թատրոնը բեմի վրա պետք է կարողանա ներկայացնել այս նույն էֆեկտը,
բայց այն չթուլացնելով կարեկցանքով, այլ չափազանցնելով դաժանությունը։ Դաժանության ֆիզիկական պատկերումը թատրոնում՝ այս գաղափարի վրա Արտոն կառուցեց իր
«դաժանության թատրոնիե հայեցակարգը։ Դաժանություն, այլ ո՛չ թե սադիզմ, հակառակ
դեպքում արվեստն իրականում չէր դիտվի որպես արվեստ, հակառակ դեպքում թատրոնը
կորցնում է իր իմաստը։ Ըստ Արտոյի՝ ողջ արյունն ու բռնության տեսարանները պատկանում են պատկերման տարածությանը։ Եթե մենք այդ չանենք, մեր հոգիները չանցնեն
ինքնամաքրման այդ ճանապարհը, ամեն ինչ տեղի կունենա իրականում, «որովհետև
ապագան նրանն է, կամ էլ իրականում պետք կգա իսկական արյան կաթիլ, որպեսզի
ներկայացնի դաժանության գաղափարը»8։
Այսպիսով, Արտոն զրկում է կատարսիսն իր սկզբնական հումանիտար և խրատական էությունից՝ փոխարինելով այն բարոյական մաքրագործման, սարսափից ծիսական
արարողություններով ազատվելու և ոգու վերափոխման գաղափարով։ «Զվարճացնող
ներկայացումների երկար սովորույթը ստիպել է մեզ մոռանալ լուրջ թատրոնի գոյության
մասին (theatre grave) թատրոն, որը մեզ կներշնչի կերպարների կրքոտ մոգականությունը
և վերջիվերջո կներգործի որպես թերապիա, որի ազդեցությունը դժվար է մոռանալ»9։
Ըստ Արտոյի՝ թատերական գործողությունը պետք է ոչնչացնի թատրոնի հումանիտար էությունը։ Եթե թատրոնը մետաֆիզիկական է, որտեղ խոսքը պետք է փոխարինվի
աբստրակցիաներով և ժեստերով, ապա այդ թատրոնը իրականության հետ ընդհանուր
ոչինչ չունի, և այս առումով այն կարելի է անվանել պատրանք։ Նրա թեման պետք է լինի
ոչ թե առօրեական և տաղտկալի իրականությունը, այլ դրամատիկ գործողությունների միջոցով ստեղծված բացարձակ իրականությունը. «[…] այս իրականությունը (թատերական
իրականությունը) մարդկային ոչինչ չունի, այն ոչ մարդկային է, և պետք է ասել, որ մարդիկ
իրենց սովորույթներով և բարքերով այստեղ բոլորովին փոքր նշանակություն ունեն»10։
Կյանքի և բեմի վրա ցուցադրվածի հակասության խնդիրը ևս առաջնային է Ժընեի
թատրոնում։ Նա միայն արևմտյան թատրոնը չէ, որ մերժում է, այլև ամբողջ արևմտյան
հասարակությունը, որն առաջնորդվում է իր իսկ հաստատած բարոյական արժեքներով։
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Ժընեն անընդհատ փորձում է ոչնչացնել իր կերպարներին, որոնք ներկայացնում են
արևմտյան հասարակության իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին: «Ժընեն գովերգում է միայն, որպեսզի էլ ավելի լավ ոչնչացնի նրանց»11: Այս դրույթը իր հատուկ ձևակերպումը կստանա Ռոժե Բլենին գրված նամակներում, որոնք վերաբերում են
«Շերտավարագույրները» պիեսի բեմադրմանը։ «Խոսքը, իհարկե, բեմի վրա ներկայացրածի
մասին է, և ես հարկ եմ համարում կրկնել, որ բեմը հակադրվում է կյանքին։ Իմ պիեսը չի
փառաբանում դավաճանությունը։ Այն անցնում է մի ոլորտ, որտեղ բարոյականությունը
փոխարինվում է բեմի էսթետիկայով»12։ Այսինքն՝ բարոյականությունը, որով առաջնորդվում են արևմտյան հասարակությունը և արևմտյան դրամատուրգները, Ժընեն համարում
է ճնշող և ագրեսիվ, որն էլ պետք է դուրս մղվի թատրոնի ոլորտից։ Այսպիսով, Ժընեի համար կյանքը և բեմը երկու տարբեր աշխարհներ են։ Բեմի վրա յուրաքանչյուր տեսակի ազատություն հնարավոր է, քանի որ Ժընեի պիեսները ներկայացնում են իրականության մյուս
կողմը՝ պատրանքը, հետևաբար. «Հարկ է դերասաններին և դերասանուհիներին […] ստիպել դիմելու դժվար գործողությունների, անելու հիասքանչ ժեստեր, բայց սովորական կյանքի
իրադարձություններին չվերաբերող»13։ Արտառոց ժեստերը, միահյուսվելով խոսքի գեղեցկությանը, բեմի վրա կպատկերեն երևակայական աշխարհ։ Պովերին ուղղված նամակում
Ժընեն հիշատակում է եկեղեցական պատարագը. «Ժամանակակից ամենաբարձր դրաման և միգուցե ամենահաջողվածը, քանի որ մեկնակետն անհետանում է սիմվոլների և
զարդերի առատության ներքո։ Քահանայի ձեռքերում նշխար է, շուրթերին՝ սուտը, և միայն
քահանային է հայտնի՝ հենց Աստված ի՞նքն է, թե՞ մի պարզ շաքարագնդիկ, որը նա պահում է մատների ծայրինե»14։ Ավելի հաջողված թատերական պահ, երբ քահանան նշխար
է տալիս հավատացյալներին, Ժընեն չի տեսնում: Գոյափոխության այլաբանությունը
(նշխարի մեջ Քրիստոսի իրական ներկայությունը), որն ընդունել է կաթոլիկ եկեղեցին,
այսպիսով, այն հիմնական սկզբունքն է, որով կստեղծվի դրաման, ինչին ձգտում է Ժընեն։
Պետք է ընդգծել, որ Ժընեն չի ցանկանում, որ իր թատրոնը դարձնեն զվարճանքի մի ձև
կամ հանդիսատեսին բարոյախոսության դասեր տալու միջոց, ինչը շատ շուտ կմոռացվի։
Բեմը պետք է վերածվի զարմանքի, թովչության և զմայլանքի վայրի։ «Ներկայացումը, որը
չի հուզում մեր հոգին, զուր է։ Այն անօգուտ է, եթե ես չեմ մտածում իմ դիտածի մասին կամ
էլ չեմ անդրադառնում դրան ներկայացումից հետո, երբ վարագույրը ցած է իջնում, կարծես թե այն չի էլ եղել»15: Պետք է փառաբանել կերպարը (իրական կյանքը) և արտացոլանքը
(թատերական էսթետիկ իրականություն) և ամբողջովին մասնակցել թատերական ծիսակարգին, որը ենթադրում է փախուստ իրականությունից և որոշակի ժամանակից դեպի
դեպի արվեստի հավերժություն։
Ծիսակարգին հարկավոր են հավատարիմ մասնակիցներ, ոչ թե պարզապես հանդիսատես. այս հանդիսատեսը պետք է վերապրի պիեսը, զգոն լինի, որպեսզի նյութական
աշխարհի արժեքները չբերի արվեստի ոլորտ։ Հանդիսատեսը պետք է այն աստիճանի
մաքուր լինի արվեստի գործի հանդեպ, որ կարողանա դառնալ դրա մի մասը: Այսպիսով,
արվեստի կախարդական ուժը կփոխի աշխարհի մասին մարդկանց պատկերացումներն
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Genet J., OEuvres completes, t. 4, “Lettres Ո Roger Blin”, Paris, Gallimard, 1968, p. 228.
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ու վերաբերմունքը միմյանց նկատմամբ։ «Դու չես գալիս զվարճացնելու հասարակությանը,
այլ հմայելու, կախարդելու, դյութելու»16։
Ըստ այդմ՝ գլխավորն այն է, որ հանդիսատեսը, որը գալիս է դրսից, ներկայացման
ընթացքում ներգրավվի ստեղծված էսթետիկ աշխարհում։ Դրան հասնելու համար պետք է
ենթարկվես արվեստի գործին, դադարես լինել այն, ինչը որ առօրյա կյանքում ես։
«Նամակներ Ռոժե Բլենին» գործում Ժընեն նշում է, որ ներկայացման ժամանակ
անհրաժեշտ է, որ լույսը շատ ուժեղ լուսարձակի թե՛ բեմի վրա, թե՛ դահլիճում։ «Ամեն
տեսանելի իր պետք է լուսավորված լինի դահլիճում և բեմի վրա»17։ Կուրացուցիչ լույսն
անհրաժեշտ է, որ հանդիսատեսը և դերասանները միաձուլվեն էսթետիկ աշխարհում, այս
հանդիպումը պետք է շատ տպավորիչ լինի, որպեսզի վերականգնվի ընդհանուր միասնությունը ու ներկայացումը վերածվի անկրկնելի տոնի։ «Պատրաստությունները պետք է
երկար և դժվարին լինեն, որպեսզի հասնեն յուրօրինակ տոնի։ Մեկ լավ ներկայացված ներկայացումը լիովին բավարար կլիներ»18։ Բեռնար Դորը «Թատրոնը՝ կախարդական աշխարհ առանց բառերի» հոդվածում տեսակետ է հայտնում, որ «[…] այն, ինչը Ժընեն փառաբանում է տոնի մեջ, հանկարծակիությունն է՝ միաժամանակ հիմնավոր և վաղանցիկ, և հատկապես այն, որ դա չի կարող կրկնվել»19։ Հանդիսատեսը Ժընեի թատրոնում կարող է րոպեների ընթացքում առնչվել առեղծվածի հետ, դառնալ տոնի մասնակից, որն ավելի ուժեղ
կլինի, քան արիստոտելյան սարսափը։
«Տարօրինակ բառը … մասին» հոդվածում Ժընեն էԲլ ավելի է զարգացնում թատրոնի մասին իր գեղագիտական հայացքներն ու թատերական գործողությունը ծեսի վերածելու գաղափարը։ Հոդվածում Ժընեն ասում է, որ ժամանակակից հասարակությունը փորձում է ազատվել մահվան մասին անհանգստացնող մտքերից՝ գերեզմաններ սարքելով
քաղաքներից հեռու կամ արվարձաններում, որը, ըստ Ժընեի, սպառնում է թատրոնի գոյությանը։ Ժընեն առաջարկում է գերեզմանատունը, ինչու չէ, նաև դիակիզարանը, տեղափոխել քաղաքի կենտրոն, որքան հնարավոր է մոտ գործող պաշտոնական թատրոնին՝ հաղորդելով պատշաճ վեհություն և հանդիսավորություն։ Թատրոնը կստանա նույնքան կարևորություն, որքան Մայր եկեղեցին, Արդարադատության պալատը և հուշարձանները»20։
Ակնհայտ է, որ Ժընեն ցանկանում է արժանապատվություն, ակնածանք և հատկապես
առեղծվածի զգացում առաջացնել հանդիսատեսի մեջ թատրոնի հանդեպ։ Պլունկան գրում
է. «Ժընեն պատկերում է մի թատրոն, որն ունի գերեզմանոցին բնորոշ առանձնահատկություններ՝ հանդիսավորություն, լրջություն, երկյուղածություն՝ երանգավորված առեղծվածի
և պատրանքի զգացումով»21։
Այս թատրոնը, իհարկե, թատրոնին նվիրված, թատրոնը սիրող հանդիսատեսի համար է, ով ունակ է «փրկվելու» արվեստի գործի շնորհիվ։ Իհարկե, ոչ բոլորը կցանկանան
կամ էլ ի վիճակի կլինեն գիշերային զբոսանքների դուրս գալ գերեզմանոց՝ անհայտի հետ
հանդիպելու։
Ի տարբերություն Արտոյի՝ Ժընեի պիեսներն ուղղված են հոգևոր ոլորտին, բայց
երկու դրամատուրգների պիեսներից էլ հանդիսատեսը տարակուսած է, գերված և սարսափած։
16
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Ֆիզիկական մահը թատերականացված այն դաժան տեսարաններից է, որ ռեալիստորեն ներկայացվում է բեմի վրա թե՛ Արտոյի, թե՛ Ժընեի թատրոնում՝ սիրո, դաժանության, հանցագործության, պատերազմի թեմաներին զուգահեռ։ Ինչպես և Արտոն, Ժընեն
կարծում է, որ երբ դերասանը խաղում է մինչև հոգու խորքը ցնցող մահացու միայնության
տեսարաններ, հանդիսատեսը պետք է դառնա այդ տեսարանի մասնակիցը, միաձուլվի
դերասանին, դառնա նրա ուղեկիցը։ Խոսելով մահացու միայնության մասին՝ Ժընեն հասկանում է մարդու ինքնաճանաչումը գեղեցկության, սիրո և միայնության միջոցով. « […] և
այս միայնությունը, որը մեր ներսում է՝ մեր ամենահուսալի հաղթանակն է»22։ Ժընեն կարծում
է, որ թատրոնը միակ վայրն է, որտեղ մարդը, չլինելով արվեստագետ, կարող է հասնել
ինքնաբացահայտման, տեսնել իր ողջ գաղտնի երևակայությունը իրականացված և ինքն
իրեն՝ «մերկացված»:
Ժընեն իր փորձն է փոխանցում ընթերցողին «Լարախաղացը» էսսեում՝ ներկա գտնվելով գերմանուհի լարախաղաց Կամիլլա Մեյերի գիշերային ներկայացմանը։ Երբ Մեյերը
քայլում է երեսուն մետր բարձրության վրա ձգված լարի վրայով, ներքևում հանդիսատեսը
ձեռքերով սարսափից փակում է աչքերը՝ չցանկանալով վերածվել ներկայացման մասնակցի՝ ֆիքսելու այն պահը, երբ մահն ու լարախաղացուհին հանդիպում են սոսկ մի
ակնթարթ։
« - Իսկ դու՛, դու ի՞նչ էիր անում,- հարցնում է Ժընեին Աբդուլան, ով նույնպես
լարախաղաց է, ում շատ հարազատ ու հասկանալի է այդ դրվագը։
- Ես նայում էի՝ նրան օգնելու, փրկելու համար, քանի որ նա գիշերվա կեսին խաղ
էր անում մահվան հետ, որպեսզի ուղեկցեմ նրան իր գահավիժման և մահվան պահին»23:
Չպետք է մոռանալ, որ Ժընեն նախևառաջ բանաստեղծ է: Նա մշտապես նոր իմաստների և փնտրտուքների մեջ է այնտեղ, որտեղ միաձուլվում են սուրբն ու սրբապիղծը,
երազն ու իրականությունը, տեսանելին ու անտեսանելին, որպեսզի ծնունդ տա այս երկու
հակադիր աշխարհներից սերված քնարական ստեղծագործություններին։
Վերջիվերջո, ըստ Ժընեի՝ դրաման, այսինքն՝ թատերական գործողությունը, չպետք
է ներկայացնի ամեն բան, բայց «դրամայի ստեղծման համար սկզբնակետ կարող է հանդիսանալ յուրաքանչյուր տեսանելի և ոչ տեսանելի իրադարձություն, որը մենք ապրել
ենք, կրակը, որը մենք զգացել ենք, և որը կարող ենք հանգցնել՝ միայն էլ ավելի բորբոքելով
այն»24: Այսպիսով, որպեսզի կրակը հանգչի, պետք է բորբոքել այն։ Պետք է նաև, որ “չարը
պայթի բեմի վրա»: Ընդ որում, խոսքը չի վերաբերում մաքրագործմանը, քանի որ այրվածքը մնում է, այլ իմացությանը, որն անցյալից դեպի ապագա մի գլխապտույտ և չընդհատվող շարժընթացով անցնում է «իրական» աշխարհի սահմաններից անդին։ Այս ճանաչողությունը կարեկցանք չի առաջացնում և չի մաքրագործում, ընդհակառակը, աններդաշնակությունը խաթարում է մարդկային հոգու անդորրը։ Բեռնար Դորը գրում է. «Նա
(Ժընեն) թույլ չի տալիս նրան (հանդիսատեսին) լինել ամբողջովին հանգիստ»24: Ռոժե
Բլենին գրած նամակներից մեկում Ժընեն ասում է. «Շերտավարագույրներ» պիեսը գրելիս իմ նպատակը եղել է «մասնատել» հանդիսատեսին, այլ ոչ թե միավորել»25:
Այսպիսով, Ժան Ժընեի գեղագիտական պարզագույն հարցադրումներ չի առաջարկում։ Նա, ով ցույց է տալիս սարսափը՝ բացառելով կարեկցանքը, անկասկած, հետաքրքրում է
հանդիսատեսին։ Եվ եթե պիեսը հաջողված է, եթե դերասանների խաղը բարձրակարգ է, և
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եթե տեղի է ունեցել բառ (հեղինակ), ձայն (դերասան), հանդիսատես հանդիպումը, ապա
միայն այս դեպքում մենք ներկա կլինենք փրկարար, բայց ոչ մաքրագործող թատերական
էֆեկտի։ Ժընեն կարծում է, որ հանդիսատեսը, դիտելով ներկայացումը, չի փոխի իր
տեսակետները, չի մաքրագործվի, այլ, վերապրելով պիեսի տգեղ և շոկային տեսարանները, կբարձրանա նրա ինքնագիտակցությունը, հետևաբար կփրկվի տգիտությունից։
Ա. Արտոն չկարողացավ ստեղծել այն թատրոնը, որի մասին այդքան գրում էր և
երազում՝ թատրոն, որում կմիավորվեին կյանքն ու արվեստը։ Նրա գաղափարները և գեղագիտական տեսակետները նոր թատրոնի մասին արտացոլվեցին Ժան Ժընեի ծիսական
ներկայացումներում, որոնցում ծեսը, ժեստերը, արտառոց գրիմն ու բեմական հագուստը
պիեսի սյուժեի հիմնական տարրերն են, իսկ դաժանությունը, որի մասին այդքան խոսում
էր Ա. Արտոն, Ժընեի գործերում վերափոխված է չարիքի, ընդ որում՝ չարիքը կյանքից
անբաժանելի է. որքան ակտիվ է կյանքը, այնքան ավելի շատ չարիք կա դրանում։
Ըստ էության, այս արվեստագետները վերասահմանեցին այն թեզը, որ արվեստը
բարոյական է, եթե սովորեցնում է գեղեցիկ և ճիշտ ապրել:

ЛИЛИТ БАРИКЯН
АНТОНЕН АРТО И ЖАН ЖЕНЕ, ТЕОРИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
РЕЗЮМЕ
В статье сделана попытка показать путем сравнения общих взглядов и различий эстетического театра двух известных художников модернизма - А. Арто, Ж. Жене. Эти два драматурга пишут о необходимости возрождения театра, которое должно быть достигнуто путем
трансформации театрального языка. По мнению Арто, театр не станет реальным и живым, если
он не освободиться от языка. По словам Жене, наоборот, только язык своей волшебной силой
может оживлять театр и с помощью типичных сценических уловок, свойственных ему, создаёт
новый образ реальности.

LILIT BARIKYAN
ANTONIN ARTAUD AND JEAN GENET, THEORY OF AESTHETIC THEATRE
SUMMARY
The article attempts to show the common views and differences of the aesthetic theatre of
two prominent artists of modernism A. Artaud, Jean Genet through comparison . The two playwrights
write about the necessity of the revival of the theatre, which should be achieved through the
transformation of theatrical language. According to Artaud, the theatre will not become real and live,
if it does not get rid of the language. According to Genet, on the contrary, only the language with its
magic power can revive the theatre and he creates a new image of reality with the stage tricks peculiar
to him.
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ԳՈՌ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
´º¶È²ð ²ØÆðæ²ÜÆ ÂÆüÈÆêÚ²Ü ÐÚàôð²Ê²ÔºðÀ
Կայսերական մեծ թատրոնում աշխատելու յոթերորդ տարում՝ 1903-1904 թթ․ սեզոնին, Բեգլար Ամիրջանյանին Ն․Ն․Ֆիգները հրավիրում է Թիֆլիս՝ հյուրախաղերի։ Ֆիգները,
ով հայտնի ռուս երգիչ էր, վոկալի դասատու և անտերպրենյոր (իմպրեսարիո), վարձել էր
Թիֆլիսի արքունական թատրոնը մի ամբողջ տարով և մի շարք այլ երգիչ-երգչուհիների
հետ մեկտեղ Ամիրջանին էլ էր հրավիրել` որպես առաջատար բարիտոնի։ Բ. Ամիրջանին
իր կյանքում առաջին անգամ բախտ վիճակվեց երգելու իր հայրենի քաղաքում։
Թիֆլիսի արքունական թատրոնի 1903-1904թ․ սեզոնի ներկայացումները սկսվեցին
շաբաթ՝ սեպտեմբերի 20-ին, Չայկովսկու «Եվգենի Օնեգին» օպերայի ներկայացումով1։
Ամիրջանի Թիֆլիսյան հյուրախաղերի առաջին ներկայացումը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 23-ին։ Բեմադրվել էր Ա․Ռուբինշտեյնի «Դև» օպերան, Դևի դերում հանդես եկավ
Բ.Ամիրջանը2։ Տեղական մամուլը համերգից հետո տվել է հետևյալ գնահատականը․
«Պ. Ամիրջանը շատ հարմար զուգընկեր էր տաղանդավոր երգչուհու համար3։ Նրա գեղեցիկ, հզոր ձայնը մաքուր և հնչեղ էր բոլոր ռեգիստրներում, հենց ստեղծված էր Դևի դերերգի համար։ Այն աճում է երգվող երաժշտության ալիքների հետ զուգահեռ, առանց
ձայնի չնչին իսկ տատանման, հավասար, ամբողջական, որը նրան յուրահատուկ գրավչություն է հաղորդում։ Արտիստի կատարումը առանձնանում է հուզականությամբ, այսպես ասած նեռվով։ Նրանում ուժեղ արտահայտվում է համառ, անսանձելի կամքի լարվածությունը, անզսպելի ցանկությունը։ Նրա առաջին իսկ «Անիծված աշխարհ» (“Проклятый
мир”) արիայից կարելի էր դատել, որ նա չտեսնված կերգի «Երդումը» (“Клятва”) վերջում,
ոչ թե վեհաշուք հանգստությամբ, ինչպես շատ ուրիշները, այլ բուռն սրընթացությամբ, իր
կամքը այրվող անհամբերությամբ իրականացնելու ցանկությամբ։ Այդպես էլ եղավ։ Մենք
չենք հիշում որևէ մեկին, որ այդքան մոտ լիներ հեղինակի մտահղացմանը․․․»4։
Հաջորդ ներկայացումը՝ սեպտեմբերի 29-ին, իտալացի կոմպոզիտոր, վերիզմի ներկայացուցիչ Ռ․ Լեոնկավալլոյի «Պայացներ» օպերան էր, որտեղ Ն․Ն Ֆիգները կատարում էր Կանիոյի դերերգը, իսկ նրա խաղընկերն էր Բ.Ամիրջանը՝ Տոնիոյի դերերգով։ Այդ
ներկայացմանը Ամիրջանը փայլել էր նախաբանում՝ իր գեղեցիկ ձայնով5։
Ինչպես փաստում է ժամանակի տեղական մամուլը, Ամիրջանը դեռ չէր հասցրել
Թիֆլիսում շատ դերերով հանդես գալ, բայց իրեն արդեն իսկ շատ լավ էր դրսևորել՝ ցուցադրելով ուժեղ և ախորժելի բարիտոնային ձայն։ Մասնավորապես Թիֆլիսի «Մշակ»
1

Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, N207, 23 սեպտեմբեր 1903, Ներքին լուրեր:
Հատկանշական է, որ ռուսական առաջին կոնսերվատորիայի առաջին ռեկտոր՝ Ա.Ռուբինշտեյնի
«Դև» օպերան Ամիրջանի երգացանկում ամենասիրվածներից և ամենահաջողվածներից մեկն էր։
Այս փաստի մասին են վկայում նրա անձնական արխիվում գտնվող բազմաթիվ համերգային ծրագրերը։ 1986 թ-ից Ամիրջանը Դևի դերերգը կատարել է իր կյանքում ունեցած գրեթե բոլոր թատերաշրջանների ժամանակ։ Իսկ 1914 թ. հունվարի 14-ին Մոսկվայի առևտրական ակումբում «Դև» օպերան բեմադրվել է հայերեն, որտեղ Ամիրջանը հանդես է եկել Դևի դերերգով (Տե՛ս Ա․ Թադևոսյան,
Բեգլար Ամիրջան, Հայկական թատերական ընկ., Երևան, 1975, էջ 51)։
3
Խոսքը, հավանաբար, Ն.Ն. Ֆիգների կողակից, այդ օպերայում Թամարայի դերերգը կատարող սոպրանո Ելենա Եֆիմովնա Ռադինայի մասին է։
4
Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆոնդ, համերգային և օպերային ներկայացումների
ծրագրեր 1900-1927թթ., N 263-285։
5
Տե՛ս նույն տեղում։
2
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օրաթերթի 1903 թ․ սեպտեմբերի 30-ի համարում՝ «Ներքին լուրեր» բաժնում կարդում ենք
հետևյալ տողերը․ «Մենք զանազան ժամանակներ տուել ենք տեղեկութիւն երգիչ Ամիրջանի
մասին, երբ նա երգում էր զանազան թատրօններում և առաջ ենք բերել զանազան թերթերի
կարծիքներ։ Ամիրջան Թիֆլիսում դեռ քիչ դերերում է հանդէս եկել, բայց արդէն պարզվում
է, որ նա ունի ուժեղ, ախորժելի բարիտօնային ձայն, որ վերին րեգիստրում հնչում է ոչ
միայն ազատ, այլ և գեղեցիկ ու հաճելի արտայայտությամբ։ Օպերային երգի համար նա ունի
բոլոր յարմարութիւները՝ և՛ ձայն, և՛ հասակ, և՛ դէմք, և՛ բավական երաժշտականութիւն։ Խաղի և
առոգանության մեջ ցանկալի է աւելի կատարելագործութիւն»6։
Նույն թվականի հոկտեմբերի 3-ին Բեգլար Ամիրջանը Թիֆլիսի արքունական թատրոնում կատարում է Էսկամիլիոյի դերերգը Բիզեի «Կարմեն» օպերայում: Առանց հպարտության զգացում ապրելու՝ անհնար է կարդալ “Тифлисский листок” օրաթերթի 1903 թ․
հոկտեմբերի 5-ի համարում գրված հետևյալ տողերը․ «Ամիրջանի դափնիները ոչ միայն չեն
թառամում, այլև երեկ նրանց մեջ նոր ծաղիկներ էին հյուսվել, որոնք արտիստի ոտքերի
տակ էին նետել ուժեղ ամիրջանիզմով գունազարդված օթյակից։ Հավանում եմ ամեն տեսակ գեղարվեստական խանդավառությունը, եթե դա մինչև անհեթեթությունը անճաշակ
չէ, որն, անխոս, արժանի է ներողամտության»7:
Հոկտեմբերի 7-ին Թիֆլիսի արքունական թատրոնի բեմում՝ Պ․Ի․Չայկովսկու «Պիկովայա դամա» օպերայում Ամիրջանը մարմնավորում է Տոմսկուն8։ Հատկանշական է, որ
վերը նշված օպերայում Գերմանի դերերգն առաջին անգամ 1890թ․-ի դեկտեմբերի 19-ին
կատարել էր կայսերական թատրոնի մեներգիչ Ն․Ն․ Ֆիգները։
Հոկտեմբերի 8-ին, 12-ին, 16-ին և 19-ին Ամիրջանը խաղում է համապատասխանաբար Ն․Ա․Ռիմսկի-Կորսակովի 9-րդ՝ «Թագավորի հարսնացուն», Ռ․ Լեոնկավալլոյի «Պայացներ», Ջ․ Վերդիի «Ռիգոլետտո» և կրկին Ռ․Կորսակովի՝ «Թագավորի հարսնացուն»
օպերաներում9։
Հոկտեմբերի 22-ին տեղի ունեցած Չայկովսկու «Պիկովայա դամա» օպերայում
Ամիրջանի կերտած Տոմսկու կերպարի մասին Թիֆլիսի “Новое обозрение” օրաթերթը
գրում է․ «Գերազանց Տոմսկի էր պ․ Ամիրջանը։ Իր լայնածավալ բարիտոնի բացառիկ
հարստության շնորհիվ հատկապես հետաքրքիր փոխանցեց առաջին գործողության բալլադը։ Նրա կատարմամբ կոմսուհու մասին պատմությունը փայլուն գունավորում ստացավ։ Բալլադի եզրափակիչ բառերը՝ բարձր սոլի և ֆայի վրա, հնչում էին լայն և հզոր։ Պ․
Ամիրջանը բալլադի ֆինալը երգում է այնպես, ինչպես գրված է Չայկովսկու կողմից՝ այսինքն, բաց չթողնելով բարձր նոտաներ։ Սովորական կատարողների մոտ այս բալլադը
անգույն է հնչում։ Պ․ Ամիրջանին շատ ծափահարեցին» 10։
Հոկտեմբերի 24-ին Թիֆլիսի արքունական թատրոնում տեղի է ունենում Վերդիի՝
Կահիրեի նորաբաց օպերային թատրոնի համար և Սուեզի ջրանցքի բացման կապակցությամբ 1871 թ․-ին գրված «Աիդա» օպերայի բեմադրությունը, որտեղ Ամիրջանը կատարում է Եթովպիայի արքա Ամոնասրոյի դերերգը։ Եթովպիացի վայրի արքայի այդ դժվար
դերի Ամիրջանի մեկնաբանման մասին տեղական մամուլում կարդում ենք հետևյալը․
«Ամոնասրոյի դերում հանդես եկավ պ․ Ամիրջանը։ Այս արտիստն ունի ձայնի փայլուն
տվյալներ և լավ երաժշտականություն, բայց միջին և ցածր ռեգիստրներում նրա ձայնը մի
6

Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, N213, 30 սեպտեմբեր 1903, Ներքին լուրեր:
Տե՛ս “Тифлисский листок”, Театр и музыка, 5 октября 1903 г.:
8
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 272:
9
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., 263-285:
10
Տե՛ս նույն տեղում:
7
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քիչ խամրած է հնչում, իսկ վերևում` շատ փայլուն և մետաղական։ Պ․ Ամիրջանը խաղում
էր շատ խանդավառությամբ և չէր չափազանցեցնում, ինչը անում են արտիստների մեծ
մասը եթովպիացի վայրի արքայի այս դժվար դերը կերտելիս»11։
Հոկտեմբերի 30-ին և նոյեմբերի 4-ին Բեգլար Ամիրջանը խաղացել է Գունոյի
«Ֆաուստ»12 և Էդ․ Ֆռ․ Նապրավնիկի «Ֆրանչեսկա դա Րիմինի» օպերաներում13։
1903թ․ նոյեմբերի 8-ին Բ.Ամիրջանն Էդ․Ֆ․Նապրավնիկի «Դուբրովսկի» օպերայում
մարմնավորում է Կիրիլ Պետրովիչ Տրոեկուրևի դերը։ “Театр и музыка” օրաթերթը գրում
է․ «․․․Ամիրջանը կարող էր ահարկու Տրոեկուրևի՝ կոմսության «ամպրոպի» կերպարը
ավելի ճիշտ ուրվագծել իրեն։ Կերպարի բացահայտման մեջ Ամիրջանը շատ է բարեսրտություն դրսևորում, հենց այն որակը, որը բոլորովին բացակայում է Տրոեկուրևի մոտ» 14։
Նոյեմբերի 18-ին, 22-ին, 26-ին և հունվարի 4-ին Ամիրջանը հաջորդաբար հանդես է
գալիս հետևյալ օպերաներում՝ Պ․Ի․Չայկովսկի՝ «Պիկովայա դամա»15, Է․Նապրավնիկ՝
«Դուբրովսկի»16, Ջ․Վերդի՝ «Պարահանդես-դիմակահանդես»17 և Ա․Ռուբինշտեյն՝ «Դևը» 18։
Գերմանիայում ծնված և Փարիզում վախճանված հանճարեղ կոմպոզիտոր Ջակոմո
Մեյերբերն իր «Աֆրիկուհի» օպերայի վրա աշխատել է ավելի քան 20 տարի։ Մեյերբերն
իր օպերաների մշակումների ժամանակ յուրովի էր մոտենում նաև օպերաների պատմություններին՝ հարմարեցնելով դրանք օպերային էֆեկտներին։ «Աֆրիկուհին» օպերայում
նա յուրովի է մշակել նաև աշխարհագրությունը՝ կերտելով այնպիսի մարդկային կերպարներ, որոնք չկան և ոչ մի երկրում19։
1904թ․ հունվարի 10-ին է տեղի ունեցել Բ.Ամիրջանի բենեֆիսային ներկայացումը
Թիֆլիսի արքունական թատրոնում։ Բենեֆիսի համար Ամիրջանը ընտրել էր վերը նշված
օպերան և մարմնավորում էր կոմպոզիտորի հորինած հնդկական հպարտ ցեղին պատկանող գերի Նելուսկոյի դերը։ Այս դերը կատարողից պահանջում է ուժ և մեծ դիապազոն
և շատ հարմար էր Ամիրջանին։ Նա Նելուսկոյի մեջ բացահայտեց ձայնի պատշաճ շարժունակություն, որը և պահանջվում էր “Адамастор, царь морской непогоды”20-ին երգելու
համար։ Ամիրջանը շատ աշխատասեր էր և շատ մանրակրկիտ էր ուսումնասիրում իր դերերը։ Թերևս վերը նշվածի ապացույցը “Тифлисский листок” օրաթերթում տպված հետևյալ տողերն են․ «Ինչ վերաբերում է Նելուսկոյի դերի մեկնաբանմանը, մենք մեզ ոչ կոմպետենտ ենք համարում այն հարցում, թե ինչպես պետք է մեկնաբանել անհայտ ցեղին պատկանող մարդու կերպարը։ Կարող ենք միայն ասել, որ քայլքի ժամանակ նոտան նոտայի
հետևից այդպես շպրտելը, ինչպես անում էր Ամիրջանը և այդպես բառացիորեն «վայրի»
ծիծաղելը, ինչպես Ամիրջանն էր ծիծաղում, կարող էին անել միայն մարդիկ, որոնք
պատկանում էին «Աֆրիկուհու» մեջ բնակվող վայրի ցեղին»21։

11

Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 31 հոկտեմբերի 1903, Ներքին լուրեր:
13
Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 4 նոյեմբերի 1903, Ներքին լուրեր:
14
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 263-285
15
Տե՛ս նույն տեղում։
16
Տե՛ս “Тифлисский казенный театр”, Тифлисский листок, 25 Ноября, N 269:
17
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 205:
18
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 263-285:
19
Տե՛ս նույն տեղում։
20
Խոսքը, հավանաբար, “Adamastor, roi des vagues profondes” (“Адамастор, грозный царь океана”)
բալլադի մասին է։
21
Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 276:
12
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Ավելին, Նելուսկոյին մարմնավորելու համար նա իր վրա կրել էր երկու մորուք։
Բոլոր նրանց, ովքեր դեմ կլինեին այդպիսի մեկնաբանմանը, Ամիրջանը կարող էր
հարցնել․ «Իսկ, ո՞ր երկիրն էր հայտնագործել Մայերբերյան Վասկո-դա-Գամման22, ո՞ր
ռասսային էին պատկանում այդ երկրում բնակվող ժողովուրդները և ո՞ւմ է հայտնի, որ
նրանք ունեին մեկ մորուք, այլ ոչ թե երկու կամ երեք»23։
Օպերային փայլուն երգիչ և դերասան լինելուց բացի, Բեգլար Ամիրջանը շատ
անմիջական, բարի և կատակասեր անձնավորություն էր։ Թիֆլիսահայ մշակութային
գործիչ Մարիամ Թումանյանը Ամիրջանի մասին իր հուշերում նշում է, որ նա երգում էր
ոչ միայն օպերաներում, այլև բազմաթիվ՝ այդ թվում նաև բարեգործական, համերգներում։
Ամիրջանը երբեք չի մերժել համերգներին մասնակցելու հրավերները և միշտ երգել է
առանց որևէ գումարի։ Համերգների ժամանակ երգել է ոչ միայն խոստացված կամ պլանավորած 2-3 երգերը, այլև ծրագրից դուրս, ժողովրդի պահանջով զանազան արիաներ
տարբեր օպերաներից24։
Ինչպես բոլոր արտիստների, այնպես էլ Ամիրջանի կյանքում և ստեղծագործական
գործունեության մեջ տեղի են ունեցել մի շարք զավեշտալի դրվագներ, որոնք Ամիրջանը
մանրակրկիտ ներկայացնում է իր ինքնակենսագրության մեջ․ «Շատ հետաքրքիր ներկայացում եղավ իմ պայմանավորված բենեֆիսս։ Հայ հասարակությունը և ինձ հարգողները,
որոնք ի սրտե ցանկանում էին միշտ ներկա լինել թատրոնում ինձ լսելու և տեսնելու, բայց
երկյուղից չէին կարողանում գալ թատրոն – բենեֆիսին թույլ էր տված կոմիտեից ներկա
լինել։ Կոմիտեն վաղօրոք իմանալով, թե որ օրն է նշանակված բենեֆիսը /10-ին հունվարի
1904 թվին / հայոց բարեգործական ընկերության հետ միասին վերցրել էին ամբողջ տոմսակների տետրը և վաճառում էին միայն հայերին։ Իմ ռուս ազգի ծանոթներս ինձ էին դիմում և
խնդրում, որ նոցա համար տոմսեր գնեմ՝ վճարելով տոմսերի գինը։ Բենեֆիսից երկուերեք օր առաջ ոչ մի տոմս չէր մնացել և մեծ դժվարությամբ ինձ հաջողվեց նոցա ցանկությունը իրագործել, պատճառ, որ Թիֆլիսու հայ հասարակությունը չէին ցանկանում ռուս
ազգուց ներկա լինելը այդ ներկայացման, վճռված էր միայն հայերի ներկա լինելը, որով
կարողանան ինձ յուրյանց հարգանքը ցույց տան։ Եվ ճշմարիտ ցույց տվին ինձ յուրյանց
համակրանքը՝ ահագին քանակությամբ ընծաներ բերելով ու նվիրելով ինձ։
Բենեֆիսի համար ընտրել էի «Աֆրիկանկա» Մայերբեր, հայտնի օպերայի Նելուսկոյի դերը։ Մեծ հաջողությամբ անցկացրի դերս․ օպերայի վերջը պատահեց շատ հետաքրքիր դեպք․ Ֆիգները ձրի տոմսեր /контрамарка/ էր բաժանել երիտասարդներին, որ իրեն
մեծ ավացիա անեն ու ծափահարեն իրեն, իսկ ներկայացումին բոլորի ուշադրությունը ինձ
վրա էր ու մի գլուխ գոռում գոչում էին «Ամիրջան»։ Այս կոնտրամարկա ստացողները եկան
բեմ ու սկսեցին վերստին ծափահարել ինձ, ապա գնացին Ֆիգների մոտ, ուզում էին նույնպես ծափահարել, նա նոցա դուրս արավ և չարացավ՝ ասելով․ «Անպիտաննե՛ր, էլ ձեզ երբեք կոնտրամարկա չեմ տալ», «ինչու՞ Նիկ․Նիկոլաևիչ, մենք այնքան ենք ծափահարել Ձեզ,
որ ձեռքերը ուռել են»։ «Սուտ եք ասում անպիտաններ, դուք Ամիրջանին եք ծափահարել և
նրան եք դուրս կանչել և ոչ թե ինձ»։ «Այո, Նիկ․ Նիկոլաևիչ, մենք Ամիրջանի ազգն էինք
գոռում, բայց Ձեզ էինք ծափահարում»։ «Ավելի լավ կանեիք իմ ազգը գոռայիք, իսկ ծափահարեիք Ամիրջանին»։ «Շատ լավ, մյուս անգամ այդպես կանենք»։ Այս խոսակցությունը
մեծ համբավ ստացավ և բոլորը կրկնելով ծիծաղում էին»25։

22

Ամիրջանի բենեֆիսային «Աֆրիկուհի» ներկայացման մեջ Վասկո-դա-Գամայի դերը կատարում էր
կայսերական թատրոնների արտիստ, Թիֆլիսյան արքունական թատրոնի 1903-1904 թթ. անտրեպրենյոր, տենոր Ն.Ն.Ֆիգները։
23
Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 276:
24
Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 27։
25
Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., Իմ ինքնակենսագրությունս, N 1(ա, բ, գ):
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Երկրորդ ծիծաղաշարժ դեպքը հետևյալն էր․ «Իմ բենեֆիսին համարյա 50-ից ավելի
պսակներ ստացա/венок/, յուրյանց թանկագին ժապավեններով ու մեծ-մեծ մետաքսյա շալերով ու գորգերով։ Չեմ ուզում այստեղ երկարացնել՝ ստացված թանկագին ընծաների քանակությունը նկարագրել, միայն այն կասեմ, որ հինգ կառքով հազիվ տեղավորեցինք իմ
ընծաներս, որոնց թվում է և մի շատ լավ գառը՝ կարմիր բանտով, փունջով զարդարված։
Գիշերը իմ վինոկներս բնակարանումս կախել էինք բալկոնում և սանդուղքներից։ Առավոտը փողոցում անց ու դարձ անողները տեսնելով շատ վինոկներ կախած, կարծել էին, թե
շատ հարուստ ննջեցյալ կա այս տանը։ Այս լուրը հասնելով մորս՝ իսկույն հրամայում է
վեր քաշել ու տանել հարևան խանութներին ձրի առաջարկել լարովի թերթերից կազմված
պսակներս և այդպիսով, ցիրուցան արին իմ վինոկներս։ Իսկ բռիլլիանտի մատանին, դոշի
քորոց, ոսկյա ժամացույց, երկու ոսկյա շղթաներ և շատ սերվիզներ ոսկյա և արծաթե, որոնք
ինձ մեծ ծառայություն արին այս վերջին տարիներին, տանելով Տորգսին խանութները,
վաճառում էի ու տան համար կարևոր իրեր գնում։ Էհ, շատ բաներ կարելի էր գրել, բայց շատ է
երկարում, մի մեծ հատոր գիրք կարելի էր գրել ու հրատարակել իմ կենսագրությամբ»26։
1904թ․ հունվարի 14-ին և 29-ին Ամիրջանը հանդես է գալիս Ամոնասրոյի և Նելուսկոյի դերերգերով՝ համապատասխանաբար Ջ․Վերդիի «Աիդա» և Ջ․Մեյերբերի «Աֆրիկուհի»
օպերաներում27։
Այսպիսով, հետազոտելով Բ.Ամիրջանի՝ 1903-1904թթ․ իր հայրենի Թիֆլիս քաղաքում տեղի ունեցած համերգները, դրանց մասին մամուլում տեղ գտած ռեցենզիաները,
ինչպես նաև Ամիրջանի ինքնակենսագրությունը, կարող ենք անել հետևյալ եզրահանգումները։
Առաջին, կայսերական Մեծ թատրոնում արդեն յոթ տարի որպես առաջնային մեներգիչ աշխատած Բեգլար Ամիրջանյանի Թիֆլիսյան առաջին հյուրախաղերը կայացել են
1903թ․ սեպտեմբերից մինչև 1904թ․ հունվարը, կայսերական թատրոնի մեներգիչ,
Պ․Չայկովսկու «Պիկովայա դամա» օպերայի Գերմանի դերերգի առաջին կատարող, վոկալի դասատու, անտերպրենյոր (իմպրեսարիո) Ն․Ն․ Ֆիգների հրավերով։
Երկրորդ, Ամիրջանը Թիֆլիսի արքունական թատրոնում կերտել է օպերային բարդ
ու սիրված, այդ թվում՝ Դևի («Դև», Ռուբինշտեյն), Տոնիոյի («Պայացներ», Լեոնկավալլո),
Էսկամիլիոյի («Կարմեն», Բիզե), Տոմսկու («Պիկովայա դամա», Չայկովսկի), Գրյազնոյի
(«Թագավորի հարսնացուն», Ռիմսկի-Կորսակով), Ռիգոլետոյի («Ռիգոլետո», Վերդի),
Ամոնասրոյի («Աիդա», Վերդի), Վալենտինի («Ֆաուստ», Գունո), Տրոեկուրևի («Դուբրովսկի»,
Նապրավնիկ), Ռենատոյի («Պարահանդես-դիմակահանդես», Վերդի), Նելուսկոյի («Աֆրիկուհին», Մեյերբեր) կերպարները։
Երրորդ, Թիֆլիսյան հյուրախաղերի վերաբերյալ մամուլում տեղ գտած գրեթե ամբողջ անդրադարձներն ու ռեցենզիաներն արտահայտում են հետևյալը․
 Ամիրջանն իր ձայնին գերազանցապես տիրապետող, բարիտոնի փայլուն տվյալներով օժտված, աշխատասեր, նպատակասլաց անձնավորություն է եղել։
 Կերպարները կերտելիս հավատարիմ է մնացել կոմպոզիտորի մտահղացմանը,
բայց և իր կողմից յուրահատուկ կերպարային լուծումներ է գտել, որոնք, սակայն չեն
խախտել ստեղծագործության ամբողջականությունը։
 Ամիրջանը սիրված և պահանջված արտիստ էր Թիֆլիսի արքունական թատրոնում։ Նա հարգանք և սեր է վայելել ինչպես հայ, այնպես էլ ռուս և վրաց հասարակության
կողմից։ Սրա մասին վկայում է այն, որ երգչի բոլոր ելույթներին հանդիսատեսը շատ
26
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Տե՛ս ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., Իմ ինքնակենսագրությունս, N 1 (ա, բ, գ):
Տե՛ս Ծրագիր, ԳԱԹ, Երաժշտական բաժին, Բ.Ամիրջանի ֆ., N 263-285:

´º¶È²ð ²ØÆðæ²ÜÆ ÂÆüÈÆêÚ²Ü ÐÚàôð²Ê²ÔºðÀ

177

բուռն է արձագանքել, բազմիցս պահանջել կրկնել կատարումները։ Հարգանքի և սիրո
անհերքելի ապացույցներն են նաև հանդիսատեսի կողմից Ամիրջանին նվիրված նվերները՝ նկարներ, դափնու պսակներ, ադամանդե մատանի, ոսկյա զարդեր և ժամացույց։

ГОР САЛНАЗАРЯН
ТИФЛИССКИЕ ГАСТРОЛИ БЕГЛАРА АМИРДЖАНЯНА
РЕЗЮМЕ
Статья посвящена тифлисским гастролям (1903-1904гг.) певца (баритона) Беглара
Амирджана (Амирджаняна) (1868-1935) – выпускника Миланской консерватории, солиста
Большого театра (1895-1903) и Петербургского народного дома (1904-1916), яркого представителя армянского сценического искусства конца 19-го и начала 20-го веков.
Во время своих тифлисских гастролей Амирджан выступал, в частности, в ролях
Демона ("Демон", Рубинштейн), Тонио ("Паяцы", Леонкавалло), Эскамилио ("Кармен", Бизе),
Томского ("Пиковая дама", Чайковский), Грязного ("Царская невеста", Римский-Корсаков),
Риголетто ("Риголетто", Верди), Амонасро ("Аида", Верди), Валентина ("Фауст", Гуно), Ренато
("Бал-маскарад", Верди), Нелуско ("Африканка", Мейербер).
Исследования автора основаны на архивных материалах фонда Беглара Амирджана,
которые хранятся в Музее литературы и искусства имени Егише Чаренца, а также на отзывах
прессы тогдашних времен ("Мшак" («Մշակ»), "Тифлисский листок").

GOR SALNAZARYAN
TIFLIS TOURS OF BEGLAR AMIRJANYAN
SUMMARY
The article is devoted to Beglar Amirjan’s (Amirjanyan)(1868-1935) tours held at Tiflis, who
was an Armenian baritone singer, graduated from Saint Petersburg (1886-1889) and Milan (18911894) conservatories, a soloist of Bolshoi Theatre, Tbilisi royal theater and the Saint Petersburg Opera
House from 1895 to 1916. During his Tiflis tours Amirjan sang the following roles: Demon (“The
Demon”, Rubinstein), Tonio (“Pagliacci ” Leoncavallo), Escamillo (“Carmen’’, Bizet), Count
Tomsky (“The Queen of Spades”, Tchaikovsky), Gryaznoy (“The Tsar's Bride”, Rimsky-Korsakov),
Rigoletto (“Rigoletto”, Verdi), Amonasro (“Aida’’, Verdi), Valentin (“Faust ” Gounod), Renato (“Un
ballo in maschera” (“A Masked Ball”) Verdi), Nռlusko (“L'Africaine” (“The African Woman”), Meyerbeer)
and etc.
The author's research is based on archived materials about Beglar Amirjan’s fund which are
preserved in The Charents Museum of Literature and Arts, as well as the reviews of the press of that
time (“Mshak”, «Մշակ»), (“Tiflisskiy listok”, "Тифлисский листок").
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ՏԱՐՈՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
¶àôÚÜÆ ¾êÂºîÆÎ²Î²Ü, Ðà¶º´²Ü²Î²Ü ÀÜÎ²ÈØ²Ü
Î²ðºìàðàôÂÚàôÜÀ îºê²ÈêàÔ²Î²Ü ²ðìºêîàôØ
«Բոլոր կենդանի արարածներն արևային էներգիայի վերափոխումներն են...»
Յուբեր Ռիվզ՝ աստղաֆիզիկոս
Ներածություն
Կինոֆիլմի գունային լուծումների վերլուծելությանն անդրադառնալիս տաղանդավոր ռուս կինոօպերատոր Վալենտին Ժելեզնյակովը («Լեգենդ Թիլի մասին», «Թեհրան 43»)
իր հայտնի «Գույն և կոնտրաստ» մենագրության մեջ գրում է. «Չափից շատ մասնագիտական հավակնությունները (պատվամոլություն, գոռոզություն, ինքնասիրահարվածություն`
երբեմն վերափոխված սնոբիզմի) հանդիսանում են լոկ հակառակ երեսը ամեն մի ստեղծագործողի համար անհրաժեշտ այն բնավորության գծի, ինչպիսին է հավատն իր ուժերի
հանդեպ, ձգտումը՝ պաշտպանելու իր ստեղծագործական սկզբունքները:
ՈՒսուցումը նկարչի համար 90%-ով ինքնակրթությունն է: Ստեղծագործական գործընթացն անհնար է առանց սեփական մշակած գաղափարի՝ տեսնելու այն, ինչը չեն կարող
տեսնել ուրիշները»: /1/
Իմ խորին համոզմամբ յուրաքանչյուր աշխատանքում անհրաժեշտ է պահպանել
մանկական ընկալումը՝ այսինքն կարողանալ հիանալ և միաժամանակ հաղթահարել վախը
տեխնիկայի նկատմամբ, որը երևան է գալիս առաջին հերթին ուսումնառության վատ
ադապտացիայի (հարմարվողականության) մեթոդի հետևանքով: Նոր հեծանիվ հայտնաբերած չեմ լինի, եթե նորից հիշեցնեմ, որ փորձը պետք է հանդիսանա սովորելու հիմնարար սկզբունքը: Հիշենք մեր մանկության ամենագրավիչ գիտելիքների ձեռքբերման փորձը՝
խաղերը, հատկապես տարբեր գույների առարկաների, խաղալիքների հետ շփման, տարբեր գունային կոմբինացիաների զուգակցումների ու համադրությունների անգնահատելի
ազդեցությունները մտահորիզոնի, ինտելեկտի, ճաշակի, գույների տարբեր դրսևորումների ընկալման ու ձևավորման գործում:
Մասնագետի տեսանկյունից գունագիտության իմացությունն անգնահատելի առավելություն է, որը հնարավորություն է տալիս հասկանալու ու գնահատելու ստացված
տեսապատկերը, թե այն ինչքանով է համապատասխանում մտահղացակերպարին: Պարզ
է, որ այդ պատկերը երբեք չի կարող փոխարինել իրականությանը, բայց արտացոլում է
այն, նաև դառնում մի նոր վիրտուալ իրականություն հանդիսատեսի համար:
Կինեմատոգրաֆի զարգացման փուլերին զուգահեռ փոխվում են նաև մոտեցումներն ու հասկացությունները կադրում գույնի դերի ու նշանակության, գույնի առաջ բերած
խնդիրների ու ընկալումների բազմաշերտ պոլիֆոնիայի ամբողջ համակարգի նկատմամբ:
Աշխարհահռչակ Էյզենշտեյնի գունային փիլիսոփայությանը (հիշենք նրա տեսական աշխատություններն ու «Իվան Ահեղ» ֆիլմի դասական օրինակը) փոխարինելու են եկել գույնի
ֆենոմենի նոր ըմբռնումները: Ժամանակակից տեխնիկայի ու նոր տեխնոլոգիաների առկայությունը հնարավորութուններ է տալիս նոր հայացքով տեսնելու ու գնահատելու գույնը
կինոյում, ավելի մոտենալու գույն հասկացության գեղանկարչական, փիլիսոփայական,
հոգեբանական և այլ կատեգորիաներին այնպես, ինչպես այն հասկացել ու կիրառել են
համաշխարհային արվեստի հսկաները՝ Տիցիանը, Ռեմբրանտը, Վելասկեսը, Էլ Գրեկոն ու
մյուսները:
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Թե գեղանկարչության, թե կինոյի համար գլխավորը գույնի հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական ընկալման խնդիրներն են՝ սկզբում նկարահանման օբյեկտի գույնի, հետո
պատկերի գույնի համար:

ա/ Գույնի բնութագիրը, գունային ազդեցություններ և ասոցիացիաներ
«Կինոյի պատկերային լուծումների ամենալուրջ խնդիրը, իհարկե, գույնի պրոբլեմն
է: Պետք է, վերջապես, լուրջ մտածել կինոյում գույնի պարադոքսի մասին, որը չափից շատ
դժվարացնում է ճշմարտության վերաստեղծման ամենաիրական զգացողությունը կինոէկրանին» նշել էր ռուս մեծ ռեժիսոր Անդրեյ Տարկովսկին: /2/
Այս բաժնում մենք չենք անդրադառնա գույնի ֆիզիկական երևույթի, տեսողության,
գույների ադիտիվ ու սուբտրակտիվ միախառնման, տարբեր ֆիզիոլոգիական տեսություններին վրա: Մեր խնդիրն է՝ փորձել հասկանալ գույնի գեղագիտական բնութագրումը, գույնի
հոգեբանական ազդեցությունները և գործնական դրսևորումները ժամանակակից հայտնի
կինոֆիլմերի օրինակների հիման վրա: Մինչ այս թեմային անցնելը՝ հարկադրված պետք
է հիշեցնենք որոշ տարրական պարզաբանումներ.
ա/ աչքն ընկալում է ոչ թե գույները, այլ այն լուսային ալիքների երկարությունները,
որոնցից նրանք կազմված են (Յունգ, Մաքսվել, Հոլց և ուրիշներ),իսկ գունային ողջ բազմազանությունն ընկալվում է ուղեղի կողմից տեսողական երեք հիմնական ռեցեպտորների
պատկերների միախառնումի շնորհիվ:/3/
Իր հանրահայտ «Տրակտատ գույնի մասին» աշխատությունում հռչակավոր Գյոթեն
բանավիճում է Իսահակ Նյուտոնի՝ գույնի մասին հայտնի տեսության շուրջ, որտեղ նրա
կարծիքով ոչ պատշաճ տեղ էր հատկացված գույնը դիտարկող, գույնն ընկալող հանդիսատեսին: Փաստորեն բախվում էին հիմնարար փիլիսոփայական տեսանկյունից, երկու
հակադիր տեսություններ՝ գույնի օբյեկտիվ գոյության՝ անկախ այն դիտարկողից (բանանը
դեղին գույն ունի և կապված չէ, թե ով է այն դիտում և ինչ լուսավորության տակ) և գույնի
սուբյեկտիվ տեսությունը, որտեղ լուսային էֆեկտն ու դիտարկողն անբաժանելի են հենց
գույն հասկացությունից: Այս տեսության հիմք են հանդիսանում հանճարեղ Կանտի փիլիսոփայական աշխատությունները:
Գյոթեի հանրահայտ «թույլ կոլորիտ» հասկացությունը չպետք է դառնա ամենատարածված տեսությունը կադրի գունային լուծումների համար:/4/
բ/ գունային հարմոնիան ոչ թե ֆիզիկական, այլ փիլիսոփայական-էսթետիկական
կատեգորիա է, որը պարզապես մի քանի գույների կամ բազմաթիվ գույների միախառնումը
կամ համադրումն է, որի արդյունքում ստեղծվում է գեղագիտական հույզեր առաջ բերող,
գեղեցիկն ու կատարյալը մի օրգանական ամբողջության մեջ ընդգրկող հասկացություն:
«Գույն» հասկացությունն արդեն դառնում է համընդհանուր գունային միջավայրի ստեղծման հասկացություն, որը ներառում է թե առարկայի գույների ֆիզիկական իմաստը, թե
ստվերները, թե փայլերն ու ռեֆլեքսները, մի խոսքով բոլոր բաղադրամասերը, որոնք տեղի
ու ժամանակի ոչ թե կոլորիմետրական,այլ գեղանկարչական հոգեբանական ընկալման
հասկացություններ են: Գունային ներդաշնակությունը, կոնտրաստը դառնում են ստեղծագործողի համար իրականության այն գունային մոդելը, որը նա ընկալում, «վերամշակում», ընդանրացնում ու ինտեգրում է յուրովի: Ստեղծագործողն արարում է գունագիտության օրենքներով, բայց ոչ միշտ է ըմբռնում ու գիտակցում այդ օրենքների թելադրանքը և
շատ բան անում է ենթագիտակցական մակարդակով, իր ճաշակի ու օժտվածության սահմաններում:
Նորից վերհիշենք գունային զուգադրումների դասական ըմբռնման մի քանի oրինակներ՝ տաք և սառը գույներ (տաք - կարմիր, նարնջագույն, դեղին: Սառը - կապույտ, երկնագույն, կանաչ ),պոզիտիվ ասոցիացիաներ (դեղին - արևի գույնն է, կյանքի գույնը: Կա-
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պույտ - երկնքի անհունության, աստվածային անհասանելի ու խորհրդավոր գույնը, ծովի
անսահմանության խորհրդանիշը: Ծիրանագույնը, օպտիկայում՝ պուրպուրը (հարստության, հոգևոր և այլն) նեգատիվ ասոցիացիաներ (սև, մոխրագույն, դեղին,կապույտ և այլն:
Ինչպես տեսնում եք, նույն գույները երկակի զուգադրումներ կարող են առաջացնել
կապված ավանդույթների, սովորույթների, տարածաշրջանների, պատմական ու սոցիալական տարատեսակ երևույթներից ու հիշողություններից:
Կան նաև գունային զուգադրություններ հոգեբանական այլ բնութագրումներ, որոնք
դարերի ընթացքում նույնպես արմատավորվել են արվեստում՝ ծանր, թեթև և այսպես կոչված «օդային» գույներ, ցածր, բարձր, հնչեղ և խլացված գույներ, մոտեցող և հեռացող գույներ և այսպես շարունակ:
Իհարկե, գունային ընկալման այս թվարկումները հիշեցնենք՝ զուտ հոգեբանական
դրսևորումներ են, մեծապես կախված են տեսապատկերը դիտող հանդիսատեսի տարիքից, սեռից, սոցիալական դրությունից, վերջին հաշվով, պարզապես դիտելու պահին նրա
սովորական վիճակից ու տրամադրությունից: Աշխարհահռչակ ամերիկացի կինոօպերատոր Մեթյու Լյուբատիկը (հիշենք նրա հայտնի ֆիլմերը` օսկարակիր «Սև կարապը» ռեժ.
Դարոն Արանոֆսկու հետ, «Երկաթե մարդը», «Թիվ քսաներեք» և այլ ստեղծագործություններ) իր ֆիլմերի գունակարգավորող Ջիլ Բոգդանովիչի հետ առաջիններից մեկն էր, որ
հոլիվուդյան «Efilm» լաբորատորիայում «Never Die Alone» / «Երբեք մի մեռիր մենակության մեջ» ֆիլմում կիրառեց նորագույն թվային ինտերմեդիատ տեխնոլոգիան՝ ավանդական
օպտիկական գունակարգավորման մեթոդի փոխարեն:
«Պատկերը սփռվում է մեծ էկրանին, նայելով դուք կարող եք գունակարգավորողին
խնդրել, որ նա ընդգծի դերասանի դեմքը, փոխել ամբողջ ֆոնը, փոխել գույները, կոնտրաստը կամ մի որևէ այլ տարր և այս ամենը դիտել անմիջապես էկրանի վրա: Նորից
հիշենք հանճարեղ Տարկովսկուն, որը համարում էր կինոկադրի գեղագիտականը լոկ
կինոժապավենի մեխանիկական հատկություն, խիստ անհրաժեշտ հաղթահարման,
որպեսզի չխաթարվի կյանքային ճշմարտանմանությունը: Գույնը պետք է չեզոքացնել՝
խուսափելով հանդիսատեսի վրա նրա ակտիվ ազդեցությունից: Եթե գույնն ինքնուրույն
դառնում է դրամատիկական գերիշխող (դոմինանտ) տարր կադրում, ապա ռեժիսորն ու
կինոօպերատորը փոխառնում են գեղանկարչությունից հանդիսատեսի վրա ներգործության նրա փորձը: /5/

բ/ Գունային ընկալման առանձնահատկությունները, գունային կոնտրաստ
Թե գեղանկարչության բնագավառում, թե կինոարվեստում գունային կոնտրաստը
ամենակարևոր արտահայտչամիջոցներից է: Նորից վերհիշենք գույնի ֆիզիկական ընկալման որոշ հասկացություններ: Աչքի կառուցվածքում գունազգացողության պատասխանատուները, այսպես կոչված ռեցեպտորները, բաժանվում են երեք խմբի՝ կարմիր,կանաչ
և կապույտ, ըստ լուսային ալիքի երկարության, որոնց միախառնումից էլ մարդն ընկալում
է մեզ շրջապատող աշխարհի ամբողջ գունային ներդաշնակությունը: Կադրի գունային
ներդաշնակցությունն էլ սերտորեն կապված է կոլորիտի, գունային կոնտրաստ հասկացությունների հետ (տաք և սառը գույների կոնտրաստ, բաց և մուգ գույների կոնտրաստ և այլն):
Կինեմատոգրաֆում պատկերաշարի կոնտրաստի հասկացությունը, որի հիմքում,
իհարկե, գեղանկարչության հարուստ փորձն ու ավանդույթն է, ունիվերսալ հասկացություն է և սերտորեն կապված է դրամատուրգիայի, ենթատեքստի, ասելիքի, կերպարային
լուծումների հետ: Այստեղից էլ կոնտրաստն այն հիմնական նախապայմանն է, որից կախված է տեսողական ընկալումը: Միայն լուսային ու գունային տարբեր կոմբինացիաներն ու
տարբերությունները կադրի տարբեր բաղադրամասերի միջև հնարավորություններ են
ընձեռում առավելագույնս ընկալել կադրը ամբողջությամբ: Կոնտրաստի հոգեբանական
ներգործությունն անչափ կարևոր է ստեղծագործության կոմպոզիցիոն կառուցվածքը նախապես էսքիզների փուլում նախանշելու ու հետագայում նկարահանման հրապարակում
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այն իրագործելու համար: Եթե ուշադիր համեմատում ենք Սերգեյ Փարաջանովի «Մոռացված նախնիների ստվերները» (կինոօպերատոր Յուրի Իլյենկո) և «Նռան գույնը» (կինոօպերատոր Սարգիս Շահբազյան) ֆիլմերը, ապա կնկատենք, որ անհրաժեշտ պահին ֆիլմի
ռեժիսորն ու կինոօպերատորը կադրը կառուցում են գունային կոնտրաստի, կամ ընդհակառակը, կոնտրաստի բացակայության, այսինքն կադրի լուսային ու տոնային լուծումների
վրա: Ամենացայտուն, քրեստոմատիական դարձած օրինակը՝ կարմիր ձիու թռիչքը՝ որպես մահվան խորհրդանիշ /«Մոռացված նախնիների ստվերները»/
Կոնտրաստի հասկացությունը լիովին վերաբերում է նաև սև-սպիտակ կինոֆիլմերին: Եթե գեղանկարչության մեջ սևի և սպիտակի կոնտրաստի գրաֆիկական լուծումների
կիրառական վարպետությունից է կախված ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը,
ապա նույնը լիովին վերաբերում է կինոպատկերին: Առաջին հայացքից հունգարացի հայտնի
ռեժիսոր Բելա Տարի «Թուրինյան ձին» (կինոօպերատոր Ֆրեդ Կելեմեն) ֆիլմի փայլուն
պատկերային լուծումը հենված է սև-սպիտակի գույների գրաֆիկական, ոչ կոնտրաստային, այլ տոնային լուծումների վրա, իսկ հակառակը՝ լեհ կինոռեժիսոր Պավել Պավլիկովսկու
մրցանակակիր «Իդա» ֆիլմը (կինոօպերատոր՝ Լուկաշ Զալ)՝ նույնպես փայլուն նկարահանված ստեղծագործություն սև-սպիտակի կոնտրաստային լուծումների վրա: Երկու ֆիլմերի անգույնը հանդիսատեսի մեջ երբեք գույնի պակասի զգացողություն չի առաջացնում,
ընդհակառակը, կինոպատկերի կատարյալ երկգույն կոլորիտը օրգանապես ու լիարժեք
փոխհատուցում է գույնի բացակայություն թե ֆիզիկական, թե հոգեբանական կողմերը,
քանի որ ստեղծագործությունները կատարյալ են իրենց ձևի, ոճի ու լուծումների կատարյալ ամբողջության մեջ: Ի դեպ նման օրինակներ ունենք մեր ազգային կինոյում: Հիշենք Բագրատ
Հովհանիսյանի «Հնձանը» (կինոօպերատոր՝ Սերգեյ Իսրայելյան): Գունային կոնտրաստի մի
տեսակ է բազմաթիվ անգամ կինոյում կիրառվող այսպես կոչված որոշ կադրերի հատուկ
գունազարդումը մի գույնով, մի տոնով, որոնք կարծես մխրճվում են գունային պատումի
մեջ՝ հատուկ շեշտով առանձնացնելով բովանդակության այդ հատվածը: Օրինակները բազմաթիվ են, օգտագործվող տոնային գամման՝ շատ հաճախ հին լուսանկարներ հիշեցնող
դեղնա-շագանակագույնն իր տարատեսակ երանգներով, խտությամբ ու թափանցիկությամբ:
Որպես հայ հանդիսատեսին ծանոթ օրինակ՝ հիշենք ռեժիսոր Բագրատ Հովհաննիսյանի
«Ադամամութ» ֆիլմի հերոսի կախաղանի տեսարանը (բեմադրող-օպերատոր Վրեժ
Պետրոսյան):
Այսպիսով եզրահանգում ենք՝ սև և սպիտակ գույների կոնտրաստի, գունային կոնտրաստի տարբեր տեսակների ու ձևերի բազմաթիվ կոմբինացիաները կինոյում հանգեցրել
են որոշ օրինաչափությունների, որոնց կիրառությունը, անկասկած, նոր երանգներով
հարստացրել է ժամանակակից կինոպատկերը:

գ. Համաշխարհային կինոյում կիրառվող հանրածանոթ գունային սխեմաներ
Գույնի ամենակարևոր դերը կինոյում՝ կադրում դրամատուրգիային համապատասխան մթնոլորտ ստեղծելն է, որը հանդիսատեսի կողմից ընկալվում է ոչ թե պարտադրված, այլ ենթագիտակցական մակարդակում և որպես հետևանք՝ տեղի է ունենում
ուշադրության սևեռում այն միջավայրի, գործողության, առարկաների վրա, որոնք ֆիլմի
հեղինակներն ընդգծում են կոմպոզիցիայով, գույնով (երբեմն գույնի հատուկ բացակայությամբ) նկարահանման սարքի շարժումներով, կինոօպտիկայի ընտրությամբ ու հնարավորություններով:
Ֆիլմի կոլորիտային լուծումներին անդրադառնալիս արդեն շարադրել ենք, թե հեղինակների կողմից ինչքան է կարևորվում «սառը» և «տաք» գույների օգտագործման իմաստավորումն ու նախօրոք ծրագրավորումը: Կապույտ, երկնագույն, կապտականաչ գունաշարը գերակշռող շարքը ֆիլմի բովանդակությանը հաղորդում է հավասարակշռող, հանգստացնող տրամադրություն, իսկ կարմիր, նարնջագույն,դեղնականաչը ընդհակառակը՝
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անհանգիստ, հուզականություն, բարձրացնող, ոգևորող տրամադրություն: Այս օրինաչափություններով առաջնորդվելով՝ համաշխարհային կինոյի վարպետներն օգտվում են
գունային հիմնական մի քանի սխեմաներից իրենց ֆիլմերի ընդհանուր գունային լուծումների համար: Պետք է հատուկ անդրադառնանք գույների համադրման մի նոր գունային
սկավառակի, որը տարբերվում է գունագիտության մեջ կիրառվող հիմնական գույների՝
կապույտ, կանաչ, կարմիր քաջածանոթ շրջանից՝ «Նյուտոնի շրջան» (նաև «եռանկյունի»)՝
Մենսելի շրջան հասկացությունների և գույների համադրությունից ու միախառնումից:
Գունային շրջանի այս տարբերակը, որտեղ որպես հիմնական գույներ վերցվել են կապույտը, դեղինն ու կարմիրը, դարձել է ուղեցույց աշխարհի կինոլաբորատորիաներում
գունակարգավորողների և կինոօպերատորների համար: Գունային համադրության տարբեր գույների զուգակցությունն էլ հիմքն է կինոյում ամենաշատը կիրառվող հինգ հիմնական գունային սխեմաների՝ կոմպլեմատարային,անալոգիկ, եռակողմային, սպլիտ կոմպլեմատարային և տետրաիդային,որոնց կանդրադառնանք առանձին ուսումնասիրությամբ :
Աղբյուրներ
1/ Валентин Железняков Цвет и контраст, Москва, ВГИК, 2008 г. стр 7
2/ Андрей Тарковский ,,Запечатленное время,, /статья из медия архива А. Тарковского.
Интернет /
3/ Цвет и экспонометрия в кинематографе, учебник, ВГИК, Москва, 1970г. стр.26-27
4/ Գյոթե «Տրակտատ գույնի մասին»/համացանց/
5/ A. Тарковский Медиа-архив /интернет/

ТАРОН ПЕТРОСЯН
ВАЖНОСТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ
ЦВЕТА В АУДИОВИЗУАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
РЕЗЮМЕ
Рассматривание некоторых вопросов цветоведения с точки зрения не сьемочно-технологически, а эстетическо-психологических позиций. Цвет и форма, цвет и контраст, цвет и цветовые ощущения-вот основные темы рассмотрения, приводятся также цветовые схемы в некоторых зарубежных фильмах, которые очень популярны на мировых киноэкранах.

TARON PETROSYAN
THE IMPORTANCE OF AESTHETIC AND PSYCOLOGICAL PERCEPTION OF
COLOR IN AUDIOVISUAL ART
SUMMARY
Analysis of questions about color not as a technical phenomenon but from the aesthetic and
psycological point of view. Color and form, color and contrast, color and its impact – these are the
main subjects that are analyzed. There are also color schemes of some foreign films which are very
popular worldwide.
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1.

ՖԻԼՄԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

Ներկա պահին կինեմատոգրաֆը կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.
 զուտ դասական (կինոժապավենային), որն օգտագործվում է պատկերի ստեղծման, բազմացման ցուցադրման և ձայնի վերարտադրման համար,
 դասական՝ DI (digital intermediate, թվային ինտերմեդիատ) տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ, որտեղ օգտագործվում է թե՛ ժապավեն, և թե՛ թվային եղանակով
ֆայլերի վրա ստացված մասնակի պատկեր(նկ.2), [1].
 էլեկտրոնային (թվային), որն օգտագործում է կրիչների այլ տեսակներ՝ պատկերի
ստեղծման, բազմացման, ցուցադրման ինչպես նաև ձայնարտադրման համար:
Կինեմատոգրաֆում intermediate տերմինով նշվում է այն գործընթացը, որը կինոարտադրության փուլերից մեկն է հանդիսանում: Նորագույն թվային տեխնոլոգիաները
թույլ են տալիս միջանկյալ նյութերի ստացման գործընթացն իրականացնել թվային եղանակով և ստանալ թվային պատկեր, որն էլ հանդիսանում է կինոարտադրության միջանկյալ
փուլ (digital intermediate): DI-ի առավելություններին պետք է վերագրել.
 մեծ ճկունությունն այս կամ այն լուծումների ընտրության դեպքում,
 որակի կորուստների բացակայություն արտադրության տարբեր փուլերում,
 հատուկ էֆեկտների ինտեգրումը( ամբողջացումը),
 պատկերի կոնտրաստի ազատ կարգավորումը,
 պատկերը ստեղծագործական մտահղացումից բխող տեսքին բերելը,
 պատկերի հատիկավորության փոփոխումը մինչև դրա վերացում,
 մթնեցումների(fade) և մականցումների(mix) ավելացումը:
DI տեխնոլոգիան ընդլայնում է ստեղծագործական հնարավորությունները` ժապավենի վրա տեղեկույթի առավելագույն պահպանմամբ:
Գունակարգավորման արդյունքը վերահսկվում է կինոժապավենային չափագրում
ունեցող թվային կինոպրոեկտորի օգնությամբ, այսինքն՝ digital intermediate-ն ամբողջությամբ ձևավորված և իր մեջ կարգավորման բոլոր հնարավորությունները պարունակող
«թվային վարպետ է»: Գործնականում ոչ մի ժամանակակից կինոլաբորատորիա՝ ներառած կոմբինացված նկարահանումները, համակարգչային գրաֆիկան, հատուկ էֆեկտները,
անիմացիոն կինոն, տիտրերն ու գրությունները, չի կարող մասնակի կամ ամբողջությամբ
չկիրառել DI տեխնոլոգիա:
DI-ն պատկերի ստեղծման համակարգչային տեխնոլոգիաների ու ժապավենային
տրադիցիոն տեխնոլոգիայի համատեղումն է: Այդ նպատակների համար գոյություն ունեն
համապատասխան սարքավորումներ, որոնք թույլ են տալիս ժապավենից պատկերը
բարձր որակով պատճենահանել մինչև 8K որակի:
Digital intermediate-ն կիրառվում է ֆիլմային նյութերի ստացման մաստերինգի, ժապավենների վերականգնման(ռեստավրացիա), ֆիլմերի թարգմանությունների, ներառյալ՝
ենթագրերի (սուբտիտրեր) միջոցը, բարձրորակ գովազդի, այդ թվում նաև՝ հեռուստատեսային գովազդի համար: Այս տեխնոլոգիան բազմաթիվ առավելություններ ունի ռեժիսորների, պրոդյուսերների, բեմադրող-օպերատորների, արտադրության և հենց կինոլաբորա-
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տորիայի համար, քանի որ թույլ է տալիս ստանալ լավ որակի պատկեր և ամբողջովին
տեսնել ընդհանուր ստեղծագործական նախագիծը՝ նույնիսկ դրա իրականացման ամենասկզբնական փուլերում: [1]
Նկ.1-ում ներկայացված են կինոժապավենային ավանդական տեխնոլոգիական
սխեմաները: Վերում հիշատակված կինեմատոգրաֆի յուրականչյուր տեսակն ապահովում է հետևյալ տեսակների ֆիլմերի ստացումը.
 կինոֆիլմ – դասական կինեմատոգրաֆիական ֆիլմ՝ ստացված պատկերի ազդանշանների տեսագրման-վերարտադրման անալոգային համակարգով, ինչպես նաև՝ ձայնային ազդանշանների դիսկրետ ֆիքսման-վերարտադրման անալոգային համակարգով,
 վիդեոֆիլմ (տեսաֆիլմ) - էլեկտրոնային կինեմատոգրաֆիական ֆիլմ՝ ստացված
պատկերի ազդանշանների տեսագրման-վերարտադրման անալոգային համակարգով և նաև ձայնային ազդանշանների ֆիքսման-վերարտադրման անալոգային կամ դիսկրետ համակարգով,
 թվային ֆիլմ- թվային կինեմատոգրաֆի ֆայլային ֆիլմ (ֆայլերի բաժանված արտադրանք)՝ ստացված պատկերի և ձայնային ազդանշանի թվային համակարգում:

Նկ. 1 Ավանդական ժապավենային կինեմատոգրաֆի սխեման

Ժապավեն

թվային տարբերակ

Ժապավեն

Ժապավեն

Նկ.2 DI տեխնոլոգիա կիրառած դասական կինեմատոգրաֆի սխեման
Թվային բնօրինակ
/ օրիգինալ / մաստեր

Գունակարգավորված

Տրիաժը բազմացումը/

մաստեր կասետ

էլեկտրոնային կրիչի
վրա

Նկ.3 Էլեկտրոնային / թվային / կինեմատոգրաֆի սխեման
Ելնելով վերը շարադրվածից՝ արտադրությունն ավարտած ֆիլմերի ֆիլմանյութերի
պահպանման համար РД 19-15 պահանջներին համապատասխան համալիր ներկայաց-
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ված, ենթակա են ընդունման՝ համապատասխան ОСТ -19-135 փաստաթղթային ձևի, և
«Կինեմատոգրաֆ: Ֆիլմի ելակետային նյութեր: Ֆիլմարխիվներում պահպանման պայմաններ» Р19-87-2003 հանձնարարագիրը տարածվում է հետևյալի վրա(3).[2]
 ֆիլմի ելակետային նյութեր(նեգատիվ, միջանկյալ պոզիտիվ, պատկերի կոնտրատիպ, ձայնահամադրման նեգատիվ ձայնագիր(фонограмма) և մագնիսական
ձայնագիր, էտալոնային և հսկիչ պատճեններ, ֆիլմապատճեններ,
 ֆիլմի ելակետային նյութեր մագնիսաօպտիկական սկավառակների վրա,
Եւ ըստ այդմն էլ սահմանվում են դրանց պահպանման պայմանների և օգտագործման կարգի պահանջները, որոնք որոշակի տրված ժամանակահատվածի ընթացքում պահպանման ամենաբարձր հավանականություն են ապահովում:
Արխիվային ֆիլմային նյութերը ներկայացվում են պատկերի և ձայնի համալիրների
տեսքով ժապավենային կրիչների վրա:[3] Արխիվ հանձնվող ելակետային նյութերի համալիրների մեջ մտնում են.
 ֆիլմի պատկերաշարի նեգատիվը,
 ֆիլմի բոլոր մասերի լուսակարգման և գունակարգման(գունավոր ֆիլմերի համար) հոլովակները և փաստավավերագրական ֆիլմերի համար միայն առաջին
մասի լուսակարգման և գունակարգման հոլովակները,
 ֆիլմի յուրաքանչյուր մասին կից՝ նրա գրառված էքսպոզիցիոն(լուսային) անձնագիրը,
 յուրաքանչյուր մասի առանձին կադրերի անձնագիրը,
 գովազդային հոլովակի օրիգինալ ելակետային նյութերի համալիր փաթեթը,
 35մմ պերֆորացված մագնիսական ժապավենի վրա ձայնագրված ստերեոֆոնիկ
(մոնոֆոնիկ) ֆիլմերի ելակետային ձայնագրերի (фонограмма) համալիր փաթեթը,
 ֆիլմի ձայնահամադրման ստերեոֆոնիկ(մոնոֆոնիկ) մագնիսական օրիգինալը
(МОП),
 օտարալեզու ռեպլիկների ձայնագիրը (առկայության դեպքում),
 հատուկ բաղադրիչների ստերեոֆոնիկ (մոնոֆոնիկ) ձայնագիրը՝ թվային կրիչների վրա ձայնագրման դեպում,
 ձայնահամադրման ստերեոֆոնիկ (մոնոֆոնիկ) օրիգինալը(մաստերը),
 ձայնահամադրման օրիգինալի(մաստերի) ապահովագրական պատճենը մեկ
ուրիշ կրիչի վրա,
 բնագիր լեզվով խոսքի, երաժշտության, աղմուկների, հատուկ էֆեկտների բաղադրատարրերի(կոմպոնենտների) ելակետային ձայնագրերը՝ ձայնահամադրման
օրիգինալ ֆորմատով,
 ձայնահամադրման օրիգինալը՝ թվային և մատրիցային կոդավորմամբ,
 ֆիլմի ձայնահամադրման ձայնագրի նեգատիվը,
 համապատասխան ամբողջ փաստաթղթերը:
Այսպիսի փաթեթն ապահովում է դրա կրկնակի տիրաժավորումը և փոխանցումը
այլընտանքային կրիչների վրա: Ցավոք, ինչքան ֆիլմը հին է, այնքան քիչ է հավանական,
որ արխիվում առկա են ելակետային նյութերի ամբողջական փաթեթները: Կինոֆիլմը հաճախ ներկայացված է լինում միայն ֆիլմապատճենի կամ ինչ- որ մի միջանկյալ նյութի
տեսքով (դուբլ-նեգատիվ, դուբլ-պոզիտիվ):
Արխիվային պահպանման գործընթացն իր մեջ ներառում է հետևյալ գործընթացները.

ԼԱՐԻՍԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ

186

1. ֆիլմերի և ֆիլմային նյութերի տեղադրումը լավագույն ջերմաստիճանային և խոնավության պայմաններում,
2. Ֆիլմերի և ֆիլմային նյութերի վերականգնումը(ռեստավրացիան),
3. Նյութերի տեխնիկական վիճակի վերահսկումը ու դրանց պրոֆիլակտիկ մշակման միջոցառումները,
4. Ապահովվականության պատճենների ստեղծումը (կինոֆիլմի պատճենահանումը
նոր ժապավենի կամ այլընտրանքային կրիչի վրա):
Վարձութային ֆիլմապատճենների ստացման սխեմաներին(նկ.1-3) համաձայն՝ էկրանային պոզիտիվը կարող է ստացվել տարբեր տեխնոլոգիական գործընթացների օգտագործմամբ (նկ.4):
Ելակետային նյութեր
Մոնտաժված նեգատիվ

Ձայնագիր(фонограмма)
(Արխիվային պահպանման համար)

Թվային
օրիգինալի
մաստեր

Օրիգինալ նեգատիվ
ձայնային
ուղեկցության

Էտալոնային
պատճեն

Ապահովագրական
պատճենը

Ելակետային
նյութերի կոմպլեկտ

Ֆիլմի պատճենը
ժապավենի վրա

Պատճենը
էլեկտրոնային
կրիչի վրա

Պրոյեկցիա

Հեռուստաէկրան

Կինոէկրան

Նկ.4 Ժամանակակից ֆիլմարտադրության տեխնոլոգիական սխեման
2. Ֆիլմային նյութերի տիրաժը
Վերջին ժամանակները լայնորեն կիրառվում են թվային տեխնոլոգիաները ֆիլմային
նյութերի ստացման դասական գործընթացում:
Ժամանակակից կինեմատոգրաֆում պատկերի թվային ներկայացումն օգտագործվում է նոր գեղանկարչական հնարավորությունների ստացման համար, նույնիսկ էկրանային արվեստի նոր տեսակների, վիրտուալ աշխարհի ստեղծման, վերականգնման /
ռեստավրացիայի / նոր տեխնոլոգիաների հնարավորությունների, մոնտաժի, պատճենահանման, պատկերի ավելի «նուրբ» կորեկցիայի համար:
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Գործնական կիրառման և հետագա կատարելագործման բնագավառում կարելի է
առանձնացնել երկու հիմնական խնդիր․
 Էկվիվալենտ պատկերի ստացումը մեկ օրիգինալի կիրառմամբ , տարբեր համակարգերում տարբեր կրիչների վրա ցուցադրության համար:
 Հաջորդական պատկերի ստացումը, տարբեր ֆորմայի ներկայացմամբ ու առանց
ինֆորմացիայի կորստի:
Ինչպես գիտենք, ժապավենային կինոն շատ կայուն համակարգ է: Նրա հիմքում
ընկած է նեգատիվ-պոզիտիվ երկօղակ գործընթացը: Նրա ներսում հնարավորություն կա
ներառել պատճենահանման գործընթաց, օգտագործելով հատուկ այդ նպատակի համար
արտադրված կոնտրատիպ կինոժապավեններ: Այս գործընթացի թերություններից են գրադացիոն / աստիճանավորմամբ / բնութագրերի / միայն էքսպոզիցիայի հաշվին / սահմանափակ հնարավորությունները:
Պատկերի ներկայացման էլեկտրոնային-թվային համակարգն այս իմաստով հսկայական ազատություն է ընձեռնում՝ հասնելու հնարավոր վերափոխումների: Սակայն ոչ
միշտ է պարզ ՝ ինչ է անհրաժեշտ լավագույն էֆեկտ ստանալու համար:
Կինոյի յուրահատուկ առանձնահատկությունն է հոգեբանական արժանահավատ
պատկերի ստացումը: Ռեժիսորի, կինոօպերատորի, նկարչի արվեստը կայանում է՝ կադրի
ստեղծումը լույսի և գույնի ճիշտ շեշտադրումներով / ակցենտ / պահանջված դրամատուրգիական էֆեկտի ստացման համար:
Արագագործ համակարգչային տեխնիկայի երևան գալը պայմանավորեց մուլտիմեդիա համակարգերի բազմացումը, որը հաճախ իր հետ բերում է ֆիլմային նյութերի
գեղարվեստական որակի իջեցմանը:
Ժամանակակից կրիչների վրա արխիվային ֆիլմերի նյութերի տեղափոխման ամենաակտուալ գործընթացը ձայնագրման ժամանակակից ֆորմատներին համապատասխան մաստեր-կոպիայի / պատճենի / ստացումն է: Նկ. 5-ում պատկերված է այդ գործընթացի տեխնոլոգիական սխեման:
6-րդ նկարում ներկայացված է ժամանակակից կրիչների վրա ֆիլմի նյութերի տեղափոխման սխեման: [1]

Վերափոխող ծրագիր – Կինոժապավեն , TB, DVD, TBЧ, Մուլտիմեդիա

Նկ. 5 Ժամանակակից ֆորմատների մաստեր-կոպիայի ստացման սխեման
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Տարբեր ֆորմատների վերափոխիչ – Կինոժապավեն, TB, DVD, TBЧ, Մուլտիմեդիա

Նկ.6 Ֆիլմի նյութերի տեղափոխման սխեման ժամանակակից կրիչների վրա
Թվային ինֆորմացիան տելե- կինոպրոեկտորներից փոխանցվում է պատկերի նախնական վերամշակման կայան, որտեղ ձևավորվում են կինոֆիլմի նախնական թվային ֆայլերը, որոնք էլ ապահովում են սկավառակային զանգվածների վրա: Գունակարգավորման
ղեկավարման վահանակի օգնությամբ իրականացվում են առաջնային գունա և գամմա
կորեկցիաներ: Տելեկինոպրոեկցիայից և անհրաժեշտ վերափոխումներից հետո թվայնացված ֆիլմը փոխանցվում է թվային արխիվ: Տելեկինոպրոեկցիան իրականացվում է ռեալ
ժամանակի ռեժիմով, որը սովորաբար չի գերազանցում 2K որակ: Ֆիլմի նյութերի փոխանցումն ինֆորմացիայի ժամանակակից կրչների վրա ցուցադրված է նկ. 7-ում:

Նկ.7 Ֆիլմի նյութերի փոխանցումն ինֆորմացիայի ժամանակակից կրիչների վրա
Ժապավենի մշակման լաբորատորիան ընդունում է նկարահանված նեգատիվները
և վերջում տալիս է խտության և գունակարգավորման խնդիրներն ուղղված / հավասարեցված / կոնտրատիպ պատճենահանման և էկրանային ցուցադրման / պրոկատային / պոզիտիվ ստանալու համար:
Թվային կինոլաբորատորիաները սովորաբար ընդունում են պատրաստի կինոնեգատիվ / ժապավեն / և հանձնում են ֆիլմի կամ նրա մի մասի մոնտաժված գունակարգավորված ինտերակտիվ մաստերը:
Թվային գործընթացը, ինչպես արտադրությունը, այնպես էլ նյութերի մշակման մեթոդները, շատ տարբերվում են ժապավենայինից: Թվային լաբորատորիաներում բոլոր
որոշումները կարող են ընդունվել մոնիտորի պատկերի կոնտենտի ցուցադրման հիման
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վրա՝ առանց լաբորատորիայի քիմիական մշակման արդյունքների սպասման ժամանակի
կորստի: Բացի դրանից՝ հարկ է նշել թվային գործընթացի բարձր ինտերակտիվությունը:
Պատկերի վերափոխման ժամանակակից տեխնոլոգիական սխեմաները կինեմատոգրաֆում ունեն բարդ ոչ գծային և սփռված կառուցվածք, որոնց բնորոշ գիծը հանդիսանում է պատկերի և ձայնի ներկայացումը թե լուսանկարչական, թե թվային տեսքով:
Տեխնոլոգիական նոր նվաճումները հնարավորություն են տալիս լայնացնելու հանդիսատեսների շրջանակը, ստեղծագործողների գործառական հնարավորությունները և
արագացնելու լաբորատոր գործընթացների կատարելագործումը, անհապաղ կիրառություն գտնելու ֆիլմարտադրության, պատճենահանման և ցուցադրության գործընթացում:
Վարիանտների տեխնոլոգիաների ներդրումով հաջողությամբ լուծվում և կիրառվում է կինոարխիվներում:
Պատճենահանման և բազմացման այս նոր ձևերն էականորեն հեշտացնում , արագացնում և էժանացնում են պատկերի և ձայնի ստացման գործընթացն առանց կորուստների,
իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ ապահովում ֆիլմի նյութերի որակական բարձր մակարդակը:
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Статья посвящена рассмотрению процессов получения фильмов и фильмовых материалов в современном фильмопроизводстве, а также принципам долгосрочного хранения фильмов
и фильмовых материалов в киноархивах.
Материал статьи может быть полезен работникам и специалистам киноархивов, и служить наглядным пособием для студентов высших и средних учебных заведений соответствующего профиля.

LARISA STEPANYAN
MODERN FILM PRODUCTION SPECIAL TECHNOLOGICAL
SUMMARY
The article is devoted to the consideration of film making and film material process in modern
film production and also to the principles of long last keeping them in film archives.
The article can serve as a visual aid for high and secondary educational establishments of the
corresponding profile and for the workers and specialists of the film archives.
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ՍԵՐԳԵՅ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Ê²Ô²ðÎ²ÚÆÜ-´ºØ²¸ð²Î²Ü î²ððÀ
Ð²Ú Ä²Ø²Ü²Î²ÎÆò ì²ìºð²¶ð²Î²Ü ÎÆÜàÚàôØ
Հայ ժամանակակից վավերագրական ֆիլմերի հեղինակները հաճախ օգտագործում
են խաղարկային կինոյին բնորոշ բեմադրական տարրեր, և դրա պատճառներից կարող
են լինել ոչ միայն նկարահանված նյութի անբավարարությունը, այլև արվեստներին բնորոշ ստեղծագործական մեթոդների ազդեցությունը հեղինակի վրա, հակվածությունը խաղարկային կինոյին, վավերագրական կինոյի համակարգի առանձնահատկություններին
ամբողջովին չտիրապետելը կամ դրանց կիրառումից խուսափելը՝ աշխատանքի բարդությունն ու ռիսկերը հաշվի առնելով: Խնդիրն ավելի առարկայորեն, հանգամանորեն վերլուծելու և պատճառները գտնելու համար քննության կառնենք Վրեժ Պետրոսյանի, Արմեն
Խաչատրյանի, Ռուբեն Գևորգյանցի, Արման Երիցյանի և այլ հայ հեղինակների վավերագրական ֆիլմերը, որոնցում զգալի է բեմադրական տարրի առկայությունը: Անդրե
Բազենի «Ի՞նչ է կինոն» հոդվածների ժողովածուի առաջաբանում` «Անդրե Բազենը և ժամանակակից կինոարվեստը» վերնագրով հոդվածում, կինոգետ Իլյա Վայսֆելդը գրում է.
«Վավերագրականության առնչությամբ Բազենի նորույթն առանձին կադրի ներքին, հոգեբանական հնարավորությունների, ազդեցության պահի վերլուծությունն է և հանդիսատեսի ընկալման, նրա հոգեբանության հետ էկրանին պատկերվածի կապերի վերլուծությունը»1: Մենք ևս կփորձենք այս տեսանկյունից դիտարկել ընտրված աշխատանքները:
Արցախյան պատերազմը հայ վավերագրողներին ամենահուզող թեմաներից մեկն
էր Հայաստանի անկախացումից հետո, և այդ թեմային անդրադարձել են շատերը: Դրանցից հատկապես ուշագրավ է Վրեժ Պետրոսյանի «Անվերջ ձգվող դասամիջոց» 55ր. տևողությամբ ֆիլմը (1995), որը Մարտակերտի պաշտպանական գնդի «Պատանեկան դասակի»
13-18 տարեկան զինվորների մասին է, որոնք առաջնագծում մասնակցում են պատերազմական գործողություններին:
Հեղինակի նպատակը ոչ թե տղաների հերոսական, ինքնամոռաց արարքները ցուցադրելն է, այլ նրանց մարդկային բնույթը բացելն ու նրանց պարզ զգացողությունները,
հույզերը ցույց տալու միջոցով կինոդիտողին այդ միջավայրի աբսուրդայնությանը հաղորդակից դարձնելը: Այդ է նաև պատճառը, որ Վ. Պետրոսյանը զերծ է մնացել ֆիլմը
պատերազմական աղմուկով լի տեսարաններով ծանրաբեռնելուց, ինչը, հնարավոր է,
ֆիլմի տեմպը կդարձներ առավել դինամիկ, բայց ամենայն հավանականությամբ թույլ
չէր տա կինոդիտողին կենտրոնանալ երեխաների ներաշխարհին առնչվող հարցերի վրա
այնպես, ինչպես այժմ է: «Կինոաշխարհ» թերթում հրապարակված հարցազրույցում հեղինակը, խոսելով «Անվերջ ձգվող դասամիջոց» ֆիլմի մասին, ասել է. «Իմ նպատակն էր
ցույց տալ, որ աշխարհի ամենամեծ սարսափն ու անհեթեթությունն այս իրականությունն
է, որտեղ դպրոցական նստարանների փոխարեն երեխաներն ընտրել են խրամատները,
որտեղ նրանք իրավունք չունեին լինելու, բայց այնտեղ էին»2:

1
Вайсфельд И., Андре Базен и современное киноискусство. Андре Базен - Что такое кино? Сборник
статей. - М., "Искусство", 1972, с. 14.
2
http://kinoashkharh.am/2013/12/4005, «Հողը պաշտպանում է այդ հողի վրա ապրող մարդը». Վրեժ
Պետրոսյան
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Ֆիլմի սկզբում դպրոցական «Վերջին զանգի» հանդեսի կադրեր են, որոնց ուղղակի
կապը հետագայում երևացող պատանի մարտիկների հետ ակնհայտ չէ, սակայն ընդունելի է դրա պայմանականությունը. երևակայական կապով կարելի է հասկանալ, որ ռազմի
դաշտում իսկական զենքերով կռվող 13-18 տարեկան այդ տղաներն այլ տեղ պետք է
լինեին, այլ հոգսերով ու այլ ուրախություններով ապրեին: Նույն գաղափարը հեղինակը
փորձել է առավել ակնառու ներկայացնել ֆիլմի եզրափակիչ տեսարաններում, մասնավորապես, երբ ցույց է տրվում կիսաքանդ դպրոցի փլատակների մեջ շրջող պատանի, ով
անկտուր սենյակներից մեկում տեսնում է տարածքի միակ աթոռի վրա նստած՝ գիրք կարդացող մեկ այլ պատանի մարտիկի: Վերջինս, տեսնելով իրեն նայող ընկերոջը, գիրքը ձեռքից գցում է ու երկինք նայում. լսվում է ուղղաթիռի ձայն ու ցուցադրվում են վերև նայող
երկու պատանու դեմքերը՝ խոշոր պլանով: Դրան հաջորդող մեկ այլ տեսարանում խրամատում նստած պատանու գլխավերևում՝ հողաթմբին ուղղված, կրակոց է նկարված. տրամաբանորեն թշնամին պետք է կրակի, սակայն հարց է առաջանում, թե ինչպես է տեսախցիկը նկարում նույն այն հողաթմբի բարձրությունից, որին հասնում են կրակվող փամփուշտները: «Անվերջ ձգվող դասամիջոց» վերնագիրն արդարացնելու համար եզրափակիչ
տեսարաններում Վ. Պետրոսյանը կիրառել է այլ բեմադրական հնարքներ՝ կիսաքանդ
դպրոցի դասարանների ու միջանցքների հատակն ամբողջությամբ ծածկված է թափթփված գրքերով, ինչը կինոդիտողի մեջ կարող է ենթագիտակցական մակարդակով ընդդիմացում առաջացնել՝ արդյո՞ք դպրոցի ռմբակոծության արդյունքում գրքերն այդքան
համաչափ ծածկում են հատակն ու այդպես մաքուր մնում:
Չնայած այս տեսարանները հեղինակի ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք
են՝ ֆիլմի շահերից բխող նպատակներով արդարացված, սակայն կինոդիտողի ենթագիտակցական մակարդակում մինչ այդ ստեղծված ճշմարտացիության զգացողությունից
հետո դրանք կարող են ենթագիտակցական հիասթափություն առաջացնել և նվազեցնել
ողջ ֆիլմի արժանահավատությունը:
Ինչպես և Վրեժ Պետրոսյանը, Արմեն Խաչատրյանը նույնպես հանրությանն ավելի
շատ հայտնի է որպես կինոօպերատոր, սակայն որպես ռեժիսոր՝ նկարահանել է մի քանի
վավերագրական ֆիլմ: Դրանցից է «Հեքիաթ թևավոր ձիու մասին» (2002, 34ր) աշխատանքը: Ֆիլմը քանդակագործ, նկարիչ, պրոֆեսոր Նելսոն Շիրվանյանի և դերասանուհի
Սոֆիկ Սարգսյանի մասին է: Նրանց կապող օղակը Հենրիկ Մալյանի գերեզմանաթմբին
դրված հուշաքարն է, որ երևում է ֆիլմի վերջում. մեկը քանդակել է այն, մյուսը ծնկել է
դրա առջև և ոգեկոչում է ռեժիսորի հիշատակը: Դա միակ հատվածն է ֆիլմում, երբ երկու
հերոսները հանդիպում են. երկուսով կանգնած են հուշաքարի առջև:
Երկու պրոտագոնիստների կյանքի պատմություններն այնքան անհավանական ու
ինտիմ են, որ սկզբում բեմադրական տեսարանների միջոցով երազային լուծում մտցնելը
կարող է ողջ ֆիլմի մասին՝ հորինված պատմության կասկածներ առաջացնել: Խոսակցությունները հազիվ հասկանալի են ֆիլմի ձայնի վատ որակի պատճառով, ձայնային մոնտաժը որոշ հատվածներում կարող է խանգարել դիտողին՝ ընկալելու ասվածը, և ընդհանրապես, ֆիլմում անընդհատ կոնֆլիկտի մեջ են երկու հակադիր զգացողություններ.
մի կողմից՝ բեմադրված կադրերից առաջացող հորինվածքի տպավորությունն է, մյուս
կողմից՝ հերոսների շատ անկեղծ վերաբերմունքը ֆիլմին, որն անհամեմատ ավելի ծանրակշիռ է: Դրա շնորհիվ կարող ենք համարել, որ այնուամենայնիվ, ֆիլմը վավերագրական կինոյի տիրույթում է. ի վերջո, երկու ստեղծագործողի ներաշխարհը դարձել է փաստաթուղթ: Վերոնշյալը հաշվի առնելով՝ կարող ենք ասել, որ ֆիլմում ձայնն ավելի կարևոր դեր ունի, քան պատկերը, սակայն ձայնն առանձին վերցրած՝ որպես ինքնուրույն
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ստեղծագործություն հանդես գալ չի կարող: Պատկերը, որքան էլ բեմադրական տարրեր
է պարունակում, փոխլրացնում է ձայնով հաղորդվող տեղեկատվությունը, հետևաբար,
այն պետք է դիտարկել որպես ամբողջություն:
2008-ին էկրան բարձրացած «Հրաշագործի աշունը» 52 րոպեանոց ֆիլմում սցենարի
հեղինակ և ռեժիսոր Ռուբեն Գևորգյանցը (համառեժ. Վահե Կևորկով) փորձել է ներկայացնել 86-ամյա իտալացի կինոսցենարիստ Տոնինո Գուերայի ներաշխարհը: Նպատակին
հասնելու ճանապարհին մի քանի խանգարող հանգամանք կա. դրանցից են պրոտագոնիստի հետ պայմանավորված տեսարանները, որոնցում երևում է Տոնինո Գուերայի խաղը,
ոչ թե նրա բնավորությունը: Այս մեթոդը ֆիլմում շատ չէ կիրառված, սակայն եթե հաշվի
առնենք, որ ինքը՝ պրոտագոնիստը, ֆիլմում հազվադեպ է երևում Ռ. Գևորգյանցի նկարած կադրերում՝ կարելի է ասել, որ դրանք զգալի նշանակություն ունեն ֆիլմի ընդհանուր տպավորության ձևավորման հարցում: Արհեստական խաղով հատկապես աչքի է
ընկնում այն տեսարանը, երբ ռեժիսորը տեսախցիկի ուղեկցությամբ թակում է պրոտագոնիստի տան դուռը, ներս է մտնում, իսկ Տոնինո Գուերան բարկանում է նրա վրա և
հանգստանում միայն այն բանից հետո, երբ Ռ. Գևորգյանցը հիշեցնում է, որ ինքը հայ է:
Այս վավերագրական ֆիլմում երկու դուբլով ներկայացված նույն կադրը հաջորդում է
հեղինակի հետևյալ խոսքին. «Երբեմն Տոնինոյին ձանձրացնում էին մեր ներկայությունն
ու նկարահանումները, և նա դառնում էր դժգոհ ու կամակոր: Բայց ավելի շուտ նա խաղում էր այդ դժգոհությունը: Իհարկե, դրանք կատակներ էին, և այդ կատակները մեզ
ավելի էին մտերմացնում»:
Վավերագրական ֆիլմի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը կյանքի հետաքրքիր պահերն ամրագրելն է, որոնց վերարտադրությունը կարող է բնորոշվել արդեն
որպես խաղարկային: Այն փաստերը, որոնք վավերագրական ֆիլմի հեղինակը ցանկացել է ներկայացնել որևէ իրադարձային երևույթի մասին և չի հասցրել տեսաամրագրել,
կարող է խոսքային տեքստով պատմել: Ռուբեն Գևորգյանցն օգտվել է վերջին մեթոդից, և
անհասկանալի է, թե ինչու է որոշել և իրեն, և պրոտագոնիստին դնել դերի մեջ: Ընդ
որում, այս հնարքը կարող էր հաջողությամբ ձուլվել ֆիլմին, եթե նրանց խաղը զգացմունքային կամ զգայական տեսանկյունից նոր տեղեկություն հաղորդեր Տոնինո Գուերայի
մասին: Ռուս վավերագրող Սերգեյ Մեդինսկին գրել է. «Նկարահանման խցիկը գոյություն ունի ոչ նրա համար, որ բացահայտի և մեկնաբանի հեղինակի «հոգևոր հարստությունը»: Սարքի տերը պետք է դա կիրառի այնպես, որ հնարավորինս ճշգրիտ կերպով
բնութագրի նկարահանման առարկան»:3 Տվյալ դեպքում խաղարկային տեսարանները՝
ֆիլմի մյուս մասերի հետ, ավելի շատ հեղինակի արժեքների մասին են պատմում, քան
պրոտագոնիստի:
Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում վավերագրական ֆիլմեր նկարող երիտասարդ ռեժիսորներից շատերն իրենց ստեղծագործական ուղին սկսել են խաղարկային
կինոյից կամ լրագրությունից (այդ թվում՝ Արման Երիցյան, Վահե Յան, Արկա Մանուկյան,
Հարութ Շատյան) և վավերագրության առանձնահատկություններին տիրապետում են
հիմնականում ենթադրությունների կամ էմպիրիկ (այսինքն` սեփական փորձի հիման վրա)
մակարդակով:
Նոր սերնդի վավերագրող ռեժիսորներից` որպես պատումի թարմ ուղիներ փնտրող,
յուրահատուկ և ակնառու ձեռագիր ունեցող, կարելի է առանձնացնել Արկա Մանուկյանին:
3
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Շուրջ 10 տարվա ստեղծագործական պատմություն ունեցող Ա. Մանուկյանն ավարտել է
ԵԹԿՊԻ դրամատիկական ռեժիսուրայի բաժինը, հեղինակել է 14 ֆիլմ: Նա կարողանում է
գտնել սովորական մարդկանց կյանքի հետաքրքրությունը և դա ներկայացնել հանդիսատեսին: Օրինակ` 2008թ. նրա` կինոժապավենով նկարահանած «Սիրով և երախտագիտությամբ» ֆիլմը (սցենարի հեղինակ` Վալերի Գասպարյան, օպերատոր` Ռուդոլֆ Վաթինյան)
տակառագործ եղբայրների մասին է, որոնց արհեստը տոհմաբար է փոխանցվել: Հեղինակի մեկ այլ՝ «Ազնվամորի և ձուկ» ֆիլմը Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի մի քանի
երեխաների մասին է, որոնք հավաքում են անտառի բարիքներն ու վաճառում` ընտանիքին ֆինանսապես օգնելու նպատակով: Երկու դեպքում էլ միջավայրն անմիջական է, սակայն ռեժիսորի մոտեցումը նյութին այդ պատմությունները դարձնում է ոչ անմիջական:
Նման փոփոխության պատճառը հենց Ա. Մանուկյանի ձեռագիրն է, որը տարբերվում է մոնտաժային անցումներով և նկարահանման ոճով: Օրինակ` «Ազնվամորի և ձուկ» ֆիլմում տեսախցիկի և հերոսների փոխհարաբերությունն այնպիսին է, որ տպավորություն է ստեղծվում, թե յուրաքանչյուր կադրից առաջ հեղինակը հերոսներին կանգնեցրել է և հուշել`
երբ սկսեն քայլել, հնարավոր է նաև` արագության և ուղղության հետ կապված են համաձայնության եկել նախապես: Ժամանակ առ ժամանակ երեխաները, ինչ-որ տեղ կանգնած, նայում են տեսախցիկին, խզված մոնտաժով մի քանի անգամ փոխվում են նրանց դիրքերը: Նույնիսկ տեսախցիկի տեխնիկական անհամաչափությունների դրսևորմամբ (օրինակ` ձեռքով կարգավորվող ֆոկուսը և հաճախ ֆոկուսից դուրս պահերը) հեղինակին չի
հաջողվել պատմությանը բնականություն հաղորդել: Նույնատիպ մոնտաժային ոճ կիրառված է տակառագործների մասին պատմող «Սիրով և երախտագիտությամբ» ֆիլմում:
Այն նկարահանված է ժապավենով, հետևաբար, տեսախցիկը ազատ շարժվելու հնարավորություն չի ունեցել, դրանից բացի, կադրերի նկարահանման համար ավելի շատ նախապատրաստական աշխատանք է տարվել: Արդյունքում նորից նույն` անբնականության
զգացողությունն է առաջանում: Հնարավոր է՝ ռեժիսորի մեջ մնացել է մասնագիտական
ցանկությունը` բեմադրելու, ուղղորդելու: Եվ հնարավոր է, որ այդ պատճառով նա իր ֆիլմերն անվանում է գեղարվեստավավերագրական (ենթադրաբար նկատի ունի վավերագրական-խաղարկային կամ` բեմադրավավերագրական ոճը, քանի որ գեղարվեստական կարող է լինել թե' խաղարկային ֆիլմը, թե' փաստավավերագրականը, այն /գեղարվեստավավերագրականը/ ժանրային բնորոշում չէ): Սակայն նույնիսկ եթե ընդունենք, որ ռեժիսորը
նկարահանում է վավերագրական-խաղարկային ֆիլմեր, ապա միևնույն է, հերոսներին
դերասանի կարգավիճակում դնելու առկա աշխատելաոճը պատնեշ է դառնում ֆիլմ-հանդիսատես հարաբերություններում: Կարելի է ասել, որ Ա. Մանուկյանն օգտվում է իր` որպես հեղինակի իրավունքից և խաղում է նյութի հետ, սակայն այդ խաղի արդյունքում էկրան-կինոդիտող երկխոսությունը ոչ թե ամրապնդվում է, այլ խզվում:
Կինոռեժիսոր Վահե Յանի (Ղազարյան) 2011 թ. նկարած «Տիգրան Մանսուրյան.
հնչյունների տարածություն» 25 րոպեանոց ֆիլմում պրոտագոնիստը ներկայացված է որպես որոշակի փառքի արժանի անձ. սա հեղինակի մոտեցումն է և քննարկման ենթակա
չէ, սակայն մեզ հետաքրքրում է այն ձևը, որով Վահե Յանը փորձում է ներկայացնել այդ
հանգամանքը: Ողջ ֆիլմը նկարված է խաղարկային կինոյին բնորոշ գեղագիտությամբ.
կադրերում առաջնային նշանակություն է տրված երևացող առարկաների գծային-տարածական համադրությանը: Իսկ այն կադրերը, որտեղ Տ. Մանսուրյանը երևում է, բայց
հարցազրույց չի տալիս, ակնհայտ բեմադրված են. փողոցում կանգնած՝ հետևում է մեքենաների անցուդարձին, ապա գլուխն իջեցնում ու ասֆալտին է նայում, կամ քայլում է
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ծառաշատ մի վայրում, սրճարանում նստած, կանգնած՝ դիտում է պատերից կախված իր
երիտասարդ տարիքի նկարները, քայլում է Գեղարդավանքում և այլն: Տպավորություն է
ստեղծվում, որ ռեժիսորի նպատակը ոչ թե հերոսի պատմությունների և ստեղծագործությունների միջոցով կերպարի դիմանկարային պատկերումն է էկրանին, այլ այն, որ դիտողը հիանա ֆիլմի գեղեցիկ կադրերով, նկարահանման տեխնիկայի բազմազանությամբ, ռեժիսորական լուծումներով ու պրոտագոնիստի արտիստիկ կարողություններով:
Մարսել Մարտենն իր «Կինոյի լեզուն» գրքում, անդրադառնալով կինոյում էսթետիկական դասավորության երևույթներին, գրում է, որ դրանցից ամենաակնառուն պատկերի
կոմպոզիցիան է. «Ֆիլմում յուրաքանչյուր պատկեր իր տեսակի մեջ փոքրիկ նկար է, և
վտանգավորը հենց դա է, որ այն չդառնա չափից ավելի «նկարային»4: Վահե Յանի ֆիլմում խախտված է հենց այս համաչափությունը:
Բեմադրավավերագրական ֆիլմերում ընդունված է օգտագործել դերասաններ՝
«բացակա» տեսարանները դերասանների միջոցով լրացնելու համար: Վավերագրական
ֆիլմում ընդունելի է, եթե պրոտագոնիստը տեսախցիկի առջև խաղում է ինքն իր դերը,
այնպես, ինչպես ուզում է ներկայանալ. նման երևույթից ազատվելու համար պետք է
նկարահանումները բավական երկարատև լինեն: «Հնչյունների տարածություն» ֆիլմում
դերասաններ չկան, նկարահանումներն էլ ակնհայտորեն երկար ժամանակում չեն արվել. այս պարագայում մենք գործ ունենք ոչ թե այն Տիգրան Մանսուրյանի հետ, ում ռեժիսորը փորձում է բացահայտել և ով խաղում է իր դերը, այլ նա խաղում է այն կոմպոզիտորի դերը, որին ուզում է պատկերել ռեժիսորը: Արդյունքում խախտվում է վավերագրական կինոյի տեսակային առանձնահատկությունը: Այս խախտումը գալիս է հեղինակի ընկալումից, մոտեցումից: Մասնավորապես, Վահե Յանի համոզմամբ` «վավերագրական կինոն այն է, երբ ճշմարտության օգնությամբ ստեղծում ես սուտը (неправда),
իսկ խաղարկային կինոն այն է, երբ ստի օգնությամբ ստեղծում ես ճշմարտություն»5:
Կինոռեժիսոր Արման Երիցյանի կարծիքով վավերագրական ֆիլմում կարելի է
օգտագործել բեմադրական տեսարաններ կամ ուղղորդել նկարահանվող անձանց, և այդ
մեթոդները արդարացված կարելի է համարել, եթե դրանց արդյունքում նկարահանված
տեսարանները հավաստի են ու ձուլվում են ընդհանուրի հետ: Նա այդպիսի բեմադրական տարրերն ու ուղղորդումներն անվանում է «փոխպատվաստում»6: Ա. Երիցյանի
խոսքով, եթե նկարահանվող անձի իրական կյանքից վերցրած դեպքերի վերակազմակերպումը տեսախցիկի առաջ անվանենք խաղարկային, ապա կարող ենք այդպես բնութագրել նաև հարցազրույցները, որովհետև ռեժիսորը որոշակի հարցերի միջոցով նկարահանվող անձին բերում է իր համար ցանկալի հոգեհուզական դաշտ: Որպես ասվածի
վկայություն՝ Ա. Երիցյանը հետևյալ օրինակն է բերում. «Պետք է ստեղծել իրավիճակ, երբ
նա բնական կխոսի. կարելի է նստել ու սպասել, մինչև որևէ հետաքրքիր բան կասի:
Բայց դու դա ստեղծում ես: Եթե դու ինձ ասես, որ դա խաղարկային է, ես կասեմ` ոչ: Դա
ընկերություն է, շփում է խցիկի մոտ: Բայց դա էլ է խաղարկային, որովհետև ես գիտեմ,
որ քիչ հետո Կարմենը լաց է լինելու: Ես Սաքոյին (օպերատոր Սարգիս Խարազյանին Ս.Կ.) ասում եմ՝ երրորդ հարցս խոշոր կնկարես, այնպիսի հարց եմ տալու, որ լաց լինի:
Ռեժիսորն ամեն ինչ պատրաստում է այնպես, իր տեխնիկական ու մասնագիտական
հնարավորություններն օգտագործում է այնպես, որ տվյալ մարդը ենթարկվի իր դրամա4
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տուրգիային և դառնա խաղալիք»7: Այստեղ Արման Երիցյանը շփոթում է խաղարկային
ֆիլմին բնորոշ բեմադրականությունը վավերագրական կինոյի կարևոր հնարքներից
մեկի հետ՝ կազմակերպված (սադրող) իրավիճակ ստեղծելու միջոցով նկարահանվող
անձի իրական բնավորության ու կերպարի բացահայտում: Այստեղ մենք գործ ունենք
թաքնված տեսախցիկին հավասարազոր օրինակի հետ. հնարավոր է՝ կադրում երևացող
20 անձանցից 19-ը գիտի նկարահանման մասին, և ամենը կազմակերպված է միայն մի
անձի պահվածքն ինչ-որ իրավիճակում բացահայտելու համար: Եթե ֆիլմում երևում է, որ
19 անձ դերասանություն են անում հանուն այդ անտեղյակ մեկի՝ թիրախի, ապա այս պարագայում ևս վավերագրականության սկզբունքը չի կարող կասկածի տակ առնվել այդ
հիմքով: Ա. Երիցյանի ֆիլմերում ևս կարելի է հանդիպել բեմադրական տարրերի, որոնք,
սակայն, համապատասխանում են հեղինակի նշած «փոխպատվաստման» սկզբունքին, և
դրանց բեմադրականությունն ակնհայտ չէ, միաժամանակ, դրանք նաև առանցքային
նշանակություն չունեն պատմվող նյութի իրավացիությունը ցույց տալու հարցում: Այլ
կերպ ասած՝ դրանք բավարար չեն «խաղարկային տարրերով վավերագրական ֆիլմ»
բնորոշումը փոխելու «վավերագրական տարրերով խաղարկային ֆիլմի»:
Երիտասարդ կինոռեժիսոր Հարություն Շատյանի ֆիլմերում ևս կան խաղարկային
տեսարաններ, սակայն դրանք հանդիսատեսի մեջ ենթագիտակցական ըմբոստություն և
կասկածներ չեն առաջացնում` իրական լինելու տեսանկյունից: «Բեռնելով կյանքս» ֆիլմից հետո շատերի մեջ այլ հարց է առաջանում` արդյո՞ք սա խաղարկային է, թե՞ վավերագրական, և պատճառը բեմադրվածության տպավորությունը չէ, այլ այն, որ խաղարկային ֆիլմերի ռեժիսորի մասնագիտական որակավորում ունեցող անձն այսքան անձնական ու վավերագրականորեն հավաստի ֆիլմ է ստեղծել: Իրականում, Հ. Շատյանի ֆիլմի
ժանրային բնորոշումը «պսևդո-դոկումենտալն» է: Ժանրային սահմանազատումներն
անվանելով հնացած` Հ. Շատյանը ցանկանում է, որ ֆիլմը ներկայանա արժանահավատության և ստեղծագործական միջոցների (ինքնանկարահանում, պատկերի վատ որակ)
կիրառման տեսանկյունից ավելի շահեկան բնույթով` որպես վավերագրություն: Ի վերջո,
ճշմարտացիության զգացողության հասնելը միայն վավերագրության խնդիր չէ: Դեռևս
Օնորե դը Բալզակն է անդրադարձել այս հարցին` գրելով. «Երբ մենք գիրք ենք կարդում,
ճշմարտացիության զգացումն ասում է մեզ. «Սա սուտ է»,- յուրաքանչյուր սխալ մանրուքի առնչությամբ»8: Վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր, սցենարիստ Ալբերտ Գասպարյանն իր «Հայաստանի կինոն» գրքում, անդրադառնալով հավաստիության խնդրին, հիշատակում է վավերագրական կինոյի իվենսյան (Յորիս Իվենսի մասին է խոսքը) բնորոշումը՝ որ այն կինոարվեստի խիղճն է, և պնդում, որ խիղճը ճշմարտությունն է քո մասին,
սեփական գործի մասին, աշխարհի մասին9:
Ժապավենային կինոյի անցումը թվային տեխնոլոգիաներին վավերագրող կինոռեժիսորներին հնարավորություն է տալիս նախապես ունեցած պատկերացումը նկարահանելու առանց բեմադրական տեսարանների, այսինքն՝ ոչ թե խիստ սահմանափակ
երկարությամբ ժապավենին համապատասխան, ամեն կադրը լավ պատրաստելով և նկարելով, այլ իրական իրադարձությունները ամրագրելով և դրանցից անհրաժեշտ հատվածները վերցնելով: Սակայն, հայկական վավերագրական ֆիլմերի հեղինակների զգալի

7

https://youtu.be/aE5mNYJDzlc, 42ր, Հատվածներ Արման Երիցյանի հետ հարցազրույցից, 2016, 61ր:
Дробашенко С. В., Феномен достоверности. Очерки теории документального кино. «Искусство», М.,
1972, с. 27.
9
Гаспарян А. А., Кино Армении. "Крон-пресс", М , 1994, с. 128.
8
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մասը դեռ նախընտրում է պատմությունը մոնտաժել նախապես մտածված սցենարից
չհեռանալու կամ հետաքրքիր իրադարձությունները վերստեղծելու սկզբունքով: «Գեղեցկությունը բնության մեջ՝ գեղեցիկ առարկան է, իսկ գեղեցիկն արվեստում՝ գեղեցիկ
պատկերացումն է առարկայի մասին»10, այսինքն` անկախ հեղինակի կամքից, վավերագրական կինոն, որպես արվեստի տեսակ, հեղինակի սուբյեկտիվ պատկերացումների
արդյունք է (նկարահանման դիտանկյան, կադրի երկարության, մոնտաժային հատվածների և դասավորության ընտրություն): Սակայն մեզ հետաքրքրող նյութի դեպքում
նկարահանման փուլում բեմադրական լուծումները ոչ միշտ են նպաստում ֆիլմի գեղարվեստականության բարձրացմանը, որոշ դեպքերում էլ կասկածի տակ են դնում տվյալ
ֆիլմի վավերագրականությունը:

SERGEY KIRAKOSYAN
THE FICTION-THEATRICAL ELEMENTS IN THE ARMENIAN
CONTEMPORARY DOCUMENTARY CINEMA
SUMMARY
The authors of the Armenian contemporary documentary films often use fiction elements
typical for feature film. The reason of it can be not only the insufficiency of materials shot, but also
the impact of adjacent arts' creative methods on the author, propensity to feature film, incomplete
knowledge on documentary cinema characteristics or avoidance of the use of that characteristics,
taking into account the complexity and the risks.

СЕРГЕЙ КИРАКОСЯН
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПОСТАНОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В АРМЯНСКОМ
СОВРЕМЕННОМ ДОКУМЕНТАЛЬНОМ КИНО
РЕЗЮМЕ
Авторы армянских современных документальных фильмов часто используют постановочные элементы, которые типичны для художественных фильмов. Причиной этому могут
служить не только недостаток снятых материалов, а также влияние на автора творческих методов типичных для смежных искусств, склонность к художественному фильму, неполное знание
особенностей документального кино или отказ от использования их с учетом сложности и
рисков.

10

Кант И., Соч. в 6-ти т., т. 5, Критика способности суждения. - М., " Мысль", 1966, с. 327.
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Îºðä²ðÀ՝ èºÄÆêàðÆ ALTER EGO
Կյանքում պետք է խաղալ միայն գլխավոր դերը: Այս բառերը բավականին ազդեցիկ
են հնչում, բայց արդյո՞ք միշտ այդպես է, արդյո՞ք միշտ կարելի է խաղալ գլխավոր դերը:
Այս հարցը մտահոգել է բազմաթիվ ռեժիսորների, նրանք փորձել են հասկանալ՝ ինչպիսի՞ն պետք է լինեն, ո՞րն է իրենց տեղն այս կյանքում: Կինոյի անբողջ պատմության մեջ
ինձ համար չափից դուրս ինքնավստահ և, այսպես ասած, ‹‹երկաթե›› դիմադրությամբ
միակ ռեժիսորը Ֆեդերիկո Ֆելլինին էր: Երբ սկսեցի կարդալ նրա ‹‹Կինոարարումը››,
միանշանակ պարզ դարձավ, որ իմ պատկերացումները սխալ էին: Նա, իր բոլոր ֆիլմերի
նկարագրությունները տալով, ամենից շատ տեղ է հատկացնում ‹‹ 8 1 ››(1963թ.) ֆիլմին՝

2

առանձին բնութագրելով բոլոր կերպարները: Եվ դա բնական է. այս ֆիլմում գլխավոր
հերոսը հենց Ֆելլինին է, որ կա: Նրա alter ego-ն:
‹‹ 8 1 ›› ֆիլմում Ֆելլինին Գվիդո Անսելմիի կերպարի միջոցով բացահայտում է իր

2

իսկ ապրումները, հիշողությունները, վախերն ու կասկածները՝ ևս մեկ անգամ ասելով, որ
այդ նույն ապրումները բնական են յուրաքանչյուր ստեղծագործող մարդու համար:
Ներկայացված է ռեժիսորի ստեղծագործական ճգնաժամը, մտքի փակուղին, փնտրտուքը:
Այս վերջինն ավելի խորը դիտարկելով՝ կարելի է ասել, որ խոսքը վերաբերում է ոչ միայն
նոր ստեղծագործություններ, կերպարներ, պատմություններ որոնելուն, այլ նաև ինքն
իրեն գտնելուն, իրեն հասկանալուն, ինչպես հոգեբանության մեջ է ասվում՝ ինքնավերլուծությանը (Սոկրատես՝ Ճանաչիր ինքդ քեզ): Ակնհայտ է, որ Ֆելլինին այս ֆիլմով առաջադրում է շատ ավելի մեծ և կարևոր խնդիրներ, խոհափիլիսոփայական մտքեր, մարդու
գոյության, կյանքում նրա դերի և տեղի նշանակության մասին:
Ստացվում է, որ ռեժիսորի ձեռքում կա մի հրաշալի հնարավորություն՝ այլ մարդկանց միջոցով ցույց տալու իրեն, փոխանցելու իր ասելիքը, այլ կերպ ասած՝ վերամարմնավորվելու իր իսկ ստեղծած կերպարում: Ի վերջո, հենց դա է alter ego կոչվածը: Լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է ‹‹ուրիշ ես››, այսինքն՝ մարդու այլընտրանքային տարբերակը, որը կարող է իրական կամ հորինված լինել: Դա, ինչպես արդեն հասկացանք,
կարող է լինել կերպար որևէ ստեղծագործության, ֆիլմի մեջ, բայց կարող է լինել նաև
մարդու մյուս տեսակը, որն ի հայտ է եկել հոգեկան շեղումների արդյունքում, (ինչպես նաև՝
անհատականության երկատման): ‹‹Alter ego›› արտահայտությունը տարածվել է հին
Եվրոպայում եղած սովորության պատճառով, ըստ որի՝ թագավորը կամ միապետը հանձնում էր իր իրավասությունները փոխանորդին՝ նրան տալով “թագավորական երկրորդ
եսե կամ “alter ego-regisե տիտղոսը։ Կարծիք կա, որ այս սովորույթն առաջացել է Սիցիլիայում, և առաջինն այն օգտագործել է հույն փիլիսոփա Զենոն Կիտիացին։1
Alter ego-ն առկա է ոչ միայն կինոյում, այլ նաև գրականության, գեղանկարչության,
երաժշտության և այլ ոլորտներում, անգամ հոգեբանության և մանկավարժության մեջ
տրանսֆերի2, էմպաթիայի (empathy-կարեկցանք: Այլ մարդու, կերպարի զգացմունքներով,
1

2

Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон, Энциклопедический словарь, Альтер-эго, С.-Петербургъ,,1890-1907թթ.:
«Հանդես», ԵԹԿՊԻ-ի գիտական հոդվածների ժողովածու, գիրք 9, Երևան, 2009թ.,էջ 149-153:
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տրամադրություններով, մտքերով, գաղափարներով անմիջականորեն վարակվել)3 միջոցով:
Առաջանում է յուրօրինակ կապ՝ ռեժիսոր-կերպար, դերասան-կերպար, հանդիսատես-կերպար և այդպես շարունակ: Դիտելով և վերադիտելով ռեժիսորի ֆիլմերը՝ սկսում
ես նրան ճանաչել, հասկանալ նրան շրջապատող աշխարհը: Երբ խոսում ենք ինքնաճանաչողության մասին, պետք է հասկանալ, որ դրա վերջում արդյունքները տարբեր են
լինելու, ամեն արվեստագետ իր մեջ տարբեր ճշմարտության տարբեր մեկնություններ է
գտնելու: Նա գտնելու է իր ‹‹ես›› - ը: Ֆելլինին գնում է դեպի արվեստագետի ազատությունը՝
ներքին ազատությունը: Իսկ ահա կորեացի ռեժիսոր Կիմ Կի Դուկը բերում է մարդու հոգևոր ազատությունը, որը ոչ մի կապ չունի ֆիզիկականի հետ: Եվ, որ ամենակարևորն է,
դա անում է պատկերային մտածողության միջոցով: ‹‹Դատարկ տունը›› (2004թ.) ֆիլմում,
նա միջոց է գտել ցույց տալու հոգևոր ազատությունը: Տղան բանտում է, թվում է, թե ամեն
բան վերջացած է: Մարմինը փակված է չորս պատի մեջ, խավարը ծածկում է լույսը: Բայց
հոգևոր ազատությունը գալիս է, երբ այն, ինչ կորցրել ես, սկսում ես փնտրել լույսի, այլ ոչ
թե խավարի մեջ: Ֆիզիկապես բանտարկված լինելը դեռ չի նշանակում, որ հոգիդ ազատ
չէ: Եվ հերոսն անհետանում է, դառնում է անտեսանելի: Եվ ամենակարևորը, նա փրկում է
հերոսուհուն անազատությունից, որը մինչ այդ ամուսնու կողքին ապրում էր ստրուկի
հոգեբանությամբ:
Հարավային Կորեայում ծնված Կիմ Կի Դուկը մեծացել է գյուղում՝ Կենսան փոքրիկ
քաղաքից հյուսիս, հավանաբար հենց այստեղից էլ սկսել է ձևավորվել նրա յուրահատուկ
վերաբերմունքը, սերը բնության հանդեպ: Գալով քաղաք՝ նա սկսում է սովորել գյուղատնտեսական դպրոցում, այնուհետև ապագա նկարիչ-ռեժիսորը սկսում է աշխատել գործարանում: Եվս երկու տարի նա կարծում էր, որ կդառնա հոգևորական: Դրանից հետո
հինգ տարի ծառայում է որպես նավաստի:
Այսօր Կիմ Կի Դուկը խոստովանում է, որ երկար ժամանակ իր համար ընդհանրապես կարևոր չեն եղել մշակութային արժեքները՝ կարծելով, որ իրական գործ է համարվում միայն ծանր ֆիզիկական աշխատանքը: Սակայն այնպես է ստացվում, որ սկսում է
հետաքրքրվել գեղանկարչությամբ, երեսուն տարեկանում մեկնում է Փարիզ, որտեղ երկու
տարի արվեստի պատմություն է ուսումնասիրում: Ճանապարհորդելով Եվրոպայում՝
ցուցահանդեսներին ներկայացնում է իր աշխատանքները: Նրա հանդիպումը կինոյի հետ
եղավ երեսուներկու տարեկանում, և իհարկե, դա ճակատագրական էր նրա համար, քանզի
դրանից հետո սկսեց սցենարներ գրել և ֆիլմեր նկարահանել: Կիմ Կի Դուկը չի ընդունում
ոչ մի օրինաչափություն, նա ենթարկվում է իր անձնական ոճի զգացողությանն ու կոմպոզիցիային: Այսօր նա համարվում է արտհաուսի վառ ներկայացուցիչներից մեկը: Փարիզում
ստացած իր տպավորությունները Կիմ Կի Դուկը պատկերում է ‹‹Վայրի կենդանիներ››
(1997թ.) ֆիլմում, որտեղ առկա երկու կերպարները՝ զինվորն ու նկարիչը, հանդիսանում
են հենց իր alter ego-ն:
Շատ ռեժիսորների, բացի մարդկային նեղ հարաբերություններից, փիլիսոփայական և հոգեբանական տիպիկ խնդիրներից, հետաքրքրում են նաև այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են իրենց երկրի վիճակը, փոխհարաբերությունները, տվյալ ժամանակաշրջանի խնդիրները: Ինչպես օրինակ՝ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանա3

Виктор Бойко, Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других, Эмоциональная отзывчивость
и эмпатия, 1996г., ст.-71-79.
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կահատվածում. Ռոբերտո Ռոսսելլինի՝ ‹‹Հռոմը՝ բաց քաղաք›› (1945), Վիտտորիո Դե Սիկա՝
‹‹Հեծանիվներ առևանգողները›› (1948), ‹‹Չոչարա›› (1960), և այլ ֆիլմեր:
Ռեժիսորները նման խնդիրները ներկայացնում են տարբեր կերպ, քանի որ պատերազմ ցույց տալու համար մեկին պետք են հազարավորները, իսկ մյուսին բավական է մի
Ադամ ու մի Եվա: Կիմ Կի Դուկի ‹‹Վայրի կենդանիներ›› ֆիլմը պատմում է երկու երիտասարդների տարօրինակ ընկերության մասին: Մեկը փողոցային խուլիգան է Հյուսիսային
Կորեայից, մյուսը՝ Հարավային Կորեայից նախկին զինվորական, ով ուզում է նաև նկարիչ
դառնալ: Այստեղ խաչվում են Կիմ Կի Դուկի անցյալն ու ներկան. նախկին զինվորական,
ում անչափ գրավում է գեղանկարչությունը: Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների
խորհրդանշական միացմամբ Կիմ Կի Դուկը ներկայացնում է իր մտահոգությունն այս
խնդրի վերաբերյալ: Երկու կերպարներին օժտում է այն հատկանիշներով, որոնք հատուկ
են այդ տարածաշրջաններին՝ առաջինը ստորաբար օգտագործում, խաբում և դավաճանում է երկրորդին, վերջինս ամեն բան հասկանում է, ներում և անգամ պատրաստ է
ինքնազոհության:

- Միայն քեզ սպանելով՝ ես կարող եմ երջանիկ լինել, առաջ գնալ:
- Եթե դու իրոք էդպես ես կարծում, երջանկությանդ համար ես ինքնասպան

կլինեմ, իսկ դու հիանալի ապագա կունենաս:
Այդ խոսքերն ասելով՝ հարավկորեացին սուզվում է ջրի հատակը: Մի քանի
վայրկյան անց՝ ընկերը չդիմանալով, արցունքոտ աչքերով դուրս է բերում նրան ջրից : 4
Հետաքրքիրն այն է, որ այս ամենը կատարվում է Փարիզում: Դա կարելի է մեկնաբանել մի քանի ձևով. հնարավոր է՝ Կիմ Կի Դուկը ցանկացել է պատերազմող շրջանների
այդ ներկայացուցիչներին ծանոթացնել, մտերմացնել բոլորովին չեզոք տարածքում: Երբ
ասում ենք, որ ֆիլմի գործողությունները կատարվում են Ֆրանսիայում, հասկանում ենք,
որ այստեղ, որպես կանոն, գալիս են ոգեշնչում փնտրելու նկարիչներն ու պոետները:
Փարիզ ասելով՝ շատերն են պատկերացնում մի տեսակ սիրային, գեղեցիկ պատմություններ, որտեղ երիտասարդ աղջիկներն իրենց նետում են Սենա գետը, և նրանց միշտ, չգիտես
ինչպես, հասցնում են փրկել: Կիմ Կի Դուկն այս ամենին նայում է բոլորովին այլ աչքերով:
Ֆիլմի գաղափարներից մեկն այն է, թե ինչքան հեշտությամբ մարդ կարող է վերածվել դաժան կենդանու: Ավելի ճիշտ կլինի ասել՝ ոչ ոք ավելի դաժան չի գտնվում մարդու հանդեպ,
քան հենց ինքը՝ մարդը: Ինչպես արդեն ասացի, այս ֆիլմի կերպարները ռեժիսորի alter ego-ն
են համարվում, որոնց հասանելի են արվեստի պատկերացումները, բայց որոնց հատուկ է
նաև դաժանությունը:

«Ինձ ֆիլմի մեջ տեսնելը, դառնում է խոստովանանքի նման մի բան: Ինքս ինձ
նկարելն էլ ինքնավերլուծություն է՝ որպես ռեժիսոր և որպես մարդ»:(Կիմ Կի Դուկ) 5
Կորեայի խնդրին ռեժիսորը մեկ անգամ չէ, որ անդրադառնում է: ‹‹Առափնյա պահակախումբ›› (2002թ.) ֆիլմի ամբողջ ընթացքում զինվորները վոլեյբոլ են խաղում Կորեայի
քարտեզի վրա: Նրանց միջև ցանց կա, իսկ վերջում այն անհետանում է: Այս ֆիլմերում էլ
զգացվում է ռեժիսորի անցյալն ու անձնական վերաբերմունքը: Նա պատմում է նաև բանակում անցկացրած իր տարիների մասին. ‹‹Երբ ես ծառայում էի, ինձ ծեծում էին առանց

որևէ պատճառի: Աստիճանաբար հասկացա, որ բանակն ունի նաև իր վատ կողմերը, շատ
բան այնպես չէ, ինչպես պետք է լիներ››: 6
4

‹‹Վայրի կենդանիներ››,ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ, Հարավային Կորեա, 1997թ., 01:19:00-01:20:50:
http://www.ridus.ru/news/47586 , ‹‹интервью с Ким Ки Дуком››, автор статьи:Максим Марков.
6
http://archive.svoboda.org/programs/cicles/cinema/23/03.asp, ‹‹Ким Ки Дук››, aвтор и ведущий: Дмитрий Волчек.
5
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‹‹Առափնյա պահակախումբ›› ֆիլմի հերոսը՝ Կանը, մի երիտասարդ է, ով ինքնամոռաց սիրում է իր զինվորական կյանքը: Կիմ Կի Դուկը շատ ճիշտ է կառուցում ֆիլմը՝ աստիճանաբար հասցնելով այն իր տրամաբանական ավարտին: Ֆիլմում ընդամենը մեկ սխալ
կրակոցը հեղաշրջում է հերոսի ողջ կյանքը: Սխալ՝ չգրված, բայց ճիշտ՝ գրված օրենքներով:
Պերիպետիան ակնհայտ ընդգծված և արդարացված է: Այդ կրակոցից հետո հերոսի իդեալական աշխարհը սկսում է քայքայվել, փոշիանալ իր աչքերի առաջ: Որպես օրինակ՝ հիշենք
ավտոբուսի տեսարանը, երբ հերոսի կողքին մի երեխա խաղում է խաղալիք ատրճանակով:
Կանի համար, որն արդեն բախվել է մահվան հետ և դրա պատճառ դարձել, անտանելի է
նայել երեխայի ձեռքի խաղալիք զենքին: Նա խելագարի նման խլում է և կոտրում այն:
Ռեժիսորը մատնանշում է, որ այս ամենը սխալ համակարգի արդյունք է, համակարգ, որը երիտասարդ տղաներին գազանների է վերածում: Իրենց վանդակից դուրս
նրանք դառնում են վտանգավոր հասարակության համար. այդ զինվորները պատրաստ
են սպանել առանց երկար մտածելու՝ իրենց մեջ բթացնելով մարդկային բոլոր զգացմունքները: Դա լավ երևում է վերջին տեսարանում, երբ հերոսը սառնասրտորեն սպանում է սովորական քաղաքացուն: Ստացվում է, որ Կանի արձակած կրակոցը բումերանգի նման
վերադառնում է և կործանում հենց իրեն: Իսկ աղջկա կերպարը ֆիլմում դառնում է հերոսի
մեղքի զգացողության մարմնացումը, որն ամենուրեք հետապնդում է նրան: Հարավային և
Հյուսիսային Կորեաների խնդիրը Կիմ Կի Դուկը առաջ է քաշում նաև ‹‹Պոնսանյան որսաշուն››(2011թ.) ֆիլմում, որտեղ նա հանդես է գալիս որպես սցենարի հեղինակ: Սա իր բնույթով ֆիլմ-փոխաբերություն է, որը հագեցած է տվյալ խնդիրը բացահայտող խորհրդանիշներով:
Այսպիսով՝ ֆիլմերը(alter ego-ն) դառնում են ռեժիսորի աշխարհայացքի բացահայտման միջոց:
Ինչպես արդեն ասացի, alter ego-ն կարող է դառնալ ռեժիսորի ‹‹երկրորդ ես››-ը: Նրա
միջոցով ստեղծագործողը կարող է փոխանցել իր հոգեվիճակը, ասելիքը: Հիմա այս տերմինը տեղափոխենք ընկալման մեկ այլ մակարդակ: ‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ... և
դարձյալ գարուն›› (2004թ.): Խաղաղ, բնության բնականոն ռիթմին ենթարկվող լեռնային
գոտի, մի երիտասարդ աշակերտ ու մի ծեր վանական, ով չէր կարող կանխագուշակել այդ
կախարդական հանդարտության և ներդաշնակության շուտափույթ կործանումը: Դա
նման է բնության ընթացքին. ինչ էլ որ լինի, ոչ ոք ի զորու չէ դանդաղեցնել կամ կանխել
բնության ռիթմը՝ գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ... դարձյալ գարուն... Այս ֆիլմն ամենից լավ
է խոսում Կիմ Կի Դուկի ներքին աշխարհի, բնության հանդեպ նրա մեծ սիրո ու կապվածության մասին: Այստեղ ռեժիսորը տալիս է կերպարներ, ստեղծում է նրանց համապատասխան միջավայր, օժտում այդ միջավայրը յուրօրինակ, մի տեսակ եթերային երանգներով: Այս ամենը համակում է հետաքրքիր զգացողությամբ, կարծես ռեժիսորը ներկա է
ֆիլմի ամեն մի կադրում, տվյալ դեպքում նա բառացիորեն ամենուր է՝ ծառերի, արևի,
լեռների, փոքրիկ տնակի, կերպարների մեջ: Այսինքն՝ alter ego-ն այստեղ խորը զգացողության մակարդակի վրա աշխատող երևույթ է՝ հույզ: Ինչքան էլ փորձենք դա խոսքի վերածել,
ամբողջապես չենք կարող բացատրել զգացածը, այն պարզ պատճառով, որ հույզը մնում է
հույզ և հստակ տրամաբանական պատասխանի ենթակա չէ: Դա նույնն է, երբ լսում ես,
օրինակ, Էդվարդ Գրիգի, Մոցարտի, Բեթհովենի ստեղծագործությունները:

‹‹Լավ ֆիլմում կարելի է անգամ լսել, թե ինչպես է բաբախում ռեժիսորի սիրտը»:
(Կիմ Կի Դուկ) 7
7

http://www.ridus.ru/news/47586 , ‹‹интервью с Ким Ки Дуком››, автор статьи:Максим Марков.
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Կերպարն ու ռեժիսորը պետք է կատարյալ ներդաշնակության մեջ լինեն: Ռեժիսորի
ներկայությունը ֆիլմում միաժամանակ պետք է և՛ տեսանելի, և՛ անտեսանելի լինի: Դերասանին տված ռեժիսորական խնդիրը պետք է ձուլվի սյուժեի, կերպարի հոգեվիճակի
հետ, ինչը մենք տեսնում ենք Կիմ Կի Դուկի ֆիլմում: Այստեղ ռեժիսորը մեծ ուշադրություն է
դարձնում կերպարների ու բնության ներդաշնակությանը, դրանք կարծես միաձուլվում են:
‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ... և դարձյալ գարուն›› ֆիլմում բնությունն օգնում է
հասկանալ կյանքի օրենքները, տալիս է ճիշտ ապրելու բանաձևը: Հիշենք ֆիլմի սկիզբը՝
գարունը: Տեսնում ենք փոքրիկ աշակերտի դաժանությունը բնության հանդեպ. նա քարը
կապում է օձին, ձկանը, գորտին և զրկում ազատությունից: Այս ամբողջ ընթաքում ուսուցիչը
լուռ հետևում է նրան, իսկ վերջում մի մեծ քար կապելով աշակերտի մեջքին՝ հրամայում է
քարշ տալ այն: Աշակերտի մեջ դեռ գերակշռում է մարմնականը և մեռնում է հոգևորը:
Ինչպե՞ս: Այս հարցի պատասխանը տրվում է սիմվոլիկայի միջոցով: Այդ երեք կենդանիներից մահանում են միայն երկուսը՝ օձն ու ձուկը, որոնք ունեն հոգևոր խարհուրդ: Այս
կենդանիները Կիմ Կի Դուկի ֆիլմերում շատ անգամներ են հանդիպում, օձը՝ որպես իմաստության նշան, ինչպես նաև կյանքի անվերջ շրջապտույտն է խորհրդանշում:8 ‹‹Գարուն,
ամառ, աշուն, ձմեռ... և նորից գարուն›› ֆիլմում օձը նստած է գրքի վրա՝ որպես հոգևոր
գիտելիքների պահապան, և երբ բացակայությունից հետո ուսուցիչը վերադառնում է, օձը
հեռանում է՝ իր տեղը զիջելով նոր պահապանին: ‹‹Օձի պես խորագետ եղեք և աղավնու

պես միամիտ››, - ասում է Քրիստոսն իր աշակերտներին: (Մատթեոս, 10:16)
Իսկ ձուկը, օրինակ բուդդայականության մեջ, խորհրդանշում է ցանկություններից,
կապանքներից ազատվելը:9 Կիմ Կի Դուկի ‹‹Վայրի կենդանիներ›› ֆիլմում ձուկը դառնում
է մեղավորին պատժելու միջոց:10 Ավելորդ կլինի շատ մանրամասն խոսել այն մասին, թե
ինչ նշանակություն ունի ձուկը քրիստոնեության մեջ, այստեղ այն նշանակում է մկրտություն, անմահություն, հարություն, հոգևոր սկիզբ: Իսկ գորտը՝ անբարյացակամության,
նյութի նախնական վիճակի, ջրի ու անձրևի խորհրդանշան է: Հայտնության գրքում(16:13)
գորտը պիղծ էակ է և զուգորդվում է աղանդավորների հետ:11
Կիմ Կի Դուկից alter ego, alter ego-ից ինքնաճանաչողություն, ինքնաճանաչողությունից սեփական առաքելության բացահայտում և կատարում, իսկ վերջինս շատ հաճախ
կանգնեցնում է ընտրության առաջ՝ տալով բազմաթիվ հարցեր: Ընտրության հնարավորությունը մեր առաջ է կանգնում տարբեր ձևերով և հենց այդ ընտրությունից է կախված մեր
ով լինելը:
‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ… և դարձյալ գարուն›› ֆիլմում ուսուցիչը սովորեցնում է գրեթե ամեն բան, այն ինչ կարող է պատահել այս կյանքում: Ցույց է տալիս իրար
նման խոտաբույսեր, որոնցից մեկը բուժում է, իսկ մյուսը՝ սպանում, ինչպես, օրինակ, դանակը տարբեր մարդկանց ձեռքում: Վերջիվերջո մարդուն բնութագրում են ոչ թե մտքերը,
խոսքերը, այլ միմիայն իր կատարած ընտրությունը: Թող մարդն ազատ լինի իր ընտրության մեջ, մինչև չճանաչես ազատությունը, չես ճանաչի ինքդ քեզ:

8

Գագիկ Մանասյան, Խորհրդանշանների հանրագիտարան, Երևան, ‹‹Նշանակ›› հրատարակչություն,
2007թ., էջ 157: ինչպես նաև՝ В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер, Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы,
1999г.
9
Նույն տեղում, էջ 432:
10
‹‹Վայրի կենդանիներ››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ, Հարավային Կորեա,1997թ. 01:02:50-01:03:35:
11
Գագիկ Մանասյան, Խորհրդանշանների հանրագիտարան, 2007թ., էջ 134, 105-107:
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‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ... և դարձյալ գարուն›› ֆիլմում աշակերտը ցանկանում է գործել ամենամեծ մեղքը, որը դատապարտվում է բոլոր հավատքների կողմից, և
շատերում հանդիսանում է ամենասարսափելին՝ ինքնասպանություն: Ուսուցչի բարկությունն անսահման է: Յուրաքանչյուրս գալիս ենք մեր առաքելությամբ և պարտավոր ենք
այն ավարտին հասցնել: Կիմ Կի Դուկն իր ‹‹Ձգված աղեղնալարը››(2005թ.) ֆիլմում ներկայացնում է իր առաքելությունն ավարտած և կյանքից հեռացող ծերունուն, որը թույլ է
տալիս որոշ զուգահեռներ անցկացնել Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի ‹‹Վերհիշելով իմ տխուր
պոռնիկներին›› (2004 թ.) վիպակի հետ: Կիմ Կի Դուկի ծերունուն և Մարկեսի ծերունուն
միավորում է մարդուն հուսահատության հասցնող զգացողությունը՝ մենակությունը: Բայց
նրանց պատող անթափանց խավարը բոլորովին թևաթափ չի անում ծերունիներին, և
նրանք պահպանում են իրենց արժանապատիվ դիմագիծը: Ֆիլմում ծերունին նվագում է
աղեղնալար՝ երազելով, ողջ կյանքում մնալ այնքան մաքուր, ինչքան այդ աղեղնալարից
հնչող մեղեդին: Ֆիլմում՝ կրկին խորհրդանշանների միջոցով, մենք հետևում ենք հերոսի
կյանքի մայրամուտին, ով արժանապատիվ հեռանում է՝ ձուլվելով բնությանը կամ, ինչպես բուդդայականության մեջ է ասվում, վերամարմնավորվելով մեկ այլ էության մեջ: 12 Եվ դա
իր հետ բերում է կյանքի անխախտ, բնականոն ընթացքը: Դա նմանվում է սիմվոլիկայում
մշտապես հանդիպող, իր պոչը կծող օձին, կամ իր իսկ մոխրից հարություն առնող փյունիկին: 13 Եվ հենց այդ նույն ընթացքը շարունակելու համար ‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ... և
դարձյալ գարուն›› ֆիլմում աշակերտը վերադառնում է կղզի՝ որպես ուսուցիչ: Իր մոտ են
բերում նոր աշակերտի, որը դառնում է հավերժական շրջապտույտի շարունակողը: Հերոսը,
բառացիորեն տառապանքների ու պաթոսի միջով անցնելով, հասկանում է իր առաքելությունը, գտնում է իր տեղը այս կյանքում, մեռնում և, ի վերջո, վերածնվում իբրև նոր կերպար (Բուդդա, Քրիստոս, Դիոնիսոս): Այդ շրջանի վերջում՝ նոր պտույտի ժամանակ, նա
կզիջի իր տեղը նոր ուսուցչին, ինչպես որ արեց իր ուսուցիչը: Կիմ Կի Դուկը իր ֆիլմերում
բազմաթիվ անգամ է փորձում փոխանցել Բուդդայի այն միտքը, որ չկա մշտական ‹‹Ես››,
որը չենթարկվի փոփոխության: Սաղմը պիտի մահանա, որպեսզի երեխա ծնվի: Երեխայի
մահն անհրաժեշտ է պատանի ծնվելու համար, իսկ պատանու մահը ծնունդ է տալիս
երտասարդին: 14 Այս մշտական ընթացքի մեջ մարդն անվերջ փորձում է գտնել իրեն, ճանաչել ինքն իրեն և՛ հոգևոր, և՛ ֆիզիկական կողմերից: Կիմ Կի Դուկը մեզ տանում է հոգևորի և աշխարհիկի եզրագծով, ինչպես որ դա անում է հունական դիցաբանության մեջ
հայտնի, մարդուց ծնված և Աստծուց վերածնված Դիոնիսոսը: Նրա կազմակերպած խրախճանքները սկզբնական շրջանում բավական պարզ և ուրախ բնույթ ունեին, սակայն ժամանակի ընթացքում դրանք վերածվեցին առեղծվածային, գիշերվա քողի տակ թաքնված,
էքստազի հասնող օրգիաների: Հենց այդ ժամանակ Դիոնիսոսի մեջ գլուխ էր բարձրացնում մարմնականը, բայց երբ նա արթնանում էր այդ գինարբուքից հետո, նրա մեջ վերակենդանանում էր հոգևորը, և նա տանջվում էր իր մեղքերից: Այսպիսով, Դիոնիսոսի, ինչպես նաև իրեն հետևողների մեջ խաչվում էին աննյութականն ու մարմնականը:15

12

Նատալյա Ռոկոտովա, Բուդդիզմի հիմունքները, Եր.: ‹‹Զանգակ– 97››, 2006թ.: Ինչպես նաև՝ Թ. Ս.
Իսայան, Գիտական աթեիզմի հիմունքներ, Երևան, 1972թ.:
13
В. Андреева, В. Куклев, А. Ровнер, Энциклопедия. Символы, знаки, эмблемы, 1999г., ст.- 201:
14
Նատալյա Ռոկոտովա, Բուդդիզմի հիմունքները, Եր.: ‹‹Զանգակ-97››,2006թ., էջ 57:
15
Նիկոլայ Կուն, Հին Հունաստանի առասպելներն ու լեգենդները, Դիոնիսոս, 1922թ., ինչպես նաև՝
Ռոբերտ Գրեյվս, Հին Հունաստանի առասպելները, Դիոնիսոսի ծագումն ու գործունեությունը, 1955թ.:
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Լինելով նաև գեղանկարիչ՝ Կիմ Կի Դուկը շատ ճիշտ է կարողանում զգալ կադրի
կոմպոզիցիան: Նա բավական մեծ տեղ է տալիս նկարիչ Էգոն Շիլեին, որի աշխատանքները
երբեմն տեսնում ենք ռեժիսորի ֆիլմերում: Կիմ Կի Դուկը նշում է, որ դրանք առաջին հայացքից անընդունելի, նույնիսկ անպարկեշտ կարող են թվալ, բայց ուշադիր նայելիս հասկանում ես, թե ինչքան իրական են դրանք: Կիմ Կի Դուկի նկարներում կարող ենք տեսնել
Քրիստոսին, սևամորթ երեխա՝ ճաղերով փաթաթված, բնապատկերներ և այլն: Հենց այդ
պատճառով իր ֆիլմերում և գեղանկարներում Կիմ Կի Դուկը շեշտադրում է ոչ թե կրոնը,
այլ հավատը՝ հայտարարելով, որ կրոնն իր կյանքում այլևս տեղ չունի:16
Կիմ Կի Դուկն ապրում է իր ֆիլմերում ոչ միայն կերպարների, տրամադրությունների, գույների տեսքով, այլ նաև յուրօրինակ լռության: Այս ռեժիսորի կինոարվեստում
լռությունը նման է բնությանը, այն ևս լուռ է, բայց բազմաբովանդակ:
Այսօր գրեթե անհնար է պատկերացնել կինոն առանց հնչյունի, երկխոսությունների,
մենախոսությունների, արդեն նաև առանց հազարավոր ձայնային էֆեկտների և այլն: Անկասկած, երկխոսությունները շատ մեծ տեղ ունեն ֆիլմերում, բայց երկխոսություն ասելով՝
չպետք է միայն խոսք կամ արտաբերած հնչյուն հասկանալ: Այն կարող է շատ ավելին
լինել՝ հայացքներ, ձեռքերի հպում, երկար կամ կարճ դադարներ հենց այդ երկխոսությունների միջև և այլն, և այլն: Կիմ Կի Դուկը միանշանակ աչքի է ընկնում կերպարային բացառիկ
մտածողությամբ, որտեղ ավելորդ են խոսքերը: ‹‹Դատարկ տունը››(2004թ.) ֆիլմում նա մեկ
կադրով ցույց է տալիս սերը՝ տղամարդն ու կինը կանգնում են կշեռքի վրա, որի սլաքը
զրոյի վրա է կանգնում:
Իհարկե, արտաբերվող երկխոսությունները կարող են լինել քիչ կամ շատ, և
նույնիսկ վերջին դեպքում լինեն չափազանց տպավորիչ ու դիպուկ: Դա կախված է,
այսպես ասած, ռեժիսորի հանճարից: Ի տարբերություն Կիմ Կի Դուկի՝ Վուդի Ալլենի
ֆիլմերում այն, ինչ կարևոր է, դուք կգտնեք հենց բարձրաձայնվող երկխոսություններում:
Կինոյում լռությունը լինում է երկու տարբերակով՝ լռություն հենց ֆիլմի մեջ և
լռություն ռեժիսորի կյանքում, այլ կերպ ասած՝ ռեժիսորի երկարատև կամ կարճ լռությունը
ֆիլմերի միջև: Այդ լռությունն էլ ունի իր տարբեր պատճառները և, անշուշտ, ստեղծագործողի մի մասնիկն է կազմում: Հնարավոր է՝ այդ ժամանակ առաջ են գալիս հարցեր, որոնց
չպատասխանելու դեպքում սկսում ես խեղդվել, դրանք տանջում են քեզ, ստիպված դադար ես տալիս, որպեսզի հասկանաս՝ ի՞նչ, ինչո՞ւ, ինչպե՞ս:

‹‹ ‹‹Երազանք›› ֆիլմից հետո ես երեք տարի ֆիլմ չնկարահանեցի: Վերանայեցի իմ
վերաբերմունքը մարդկանց, կինեմատոգրաֆիայի նկատմամբ: Շատ բան հասկացա, ու
ինքս էլ բավականին փոխվեցի: Ես հարմար տեղադրեցի իմ Canon Mark II տեսախցիկը և
սկսեցի նկարել ինձ: Խմեցի և սկսեցի զրուցել ինքս ինձ հետ: Այդպես մեկ ամիս շարունակ:
Խոսում էի և մտածում՝ ի՞նչ բան է կինոն, կյանքը, մարդը: Աստիճանաբար ինձնից դուրս
եկան Կիմ Կի Դուկ մեկը, Կիմ Կի Դուկ երկուսը, Կիմ Կի Դուկ երեքը… Սկսեցի զրուցել սեփական ստվերի հետ: Ես վերջնական չկարողացա պատասխանել այն հարցին, թե ինչ է
կինոն, բայց եկա եզրահանգման, որ ես այն շատ եմ սիրում››:17
Նման նորարարությունից ծնվում է նրա ‹‹Արիռան››(2011թ.) վավերագրական ֆիլմը:
Արիռանը կորեական ամենահայտնի ժողովրդական երգերից մեկն է,
16

18

որը կատարելիս

http://artkino-vkcom.blogspot.am/, Арт-хаус и авторское кино , Ким Ки Дук о ‹‹Самаритянке››.
Տես՝ 29-րդ հղումը:
18
http://world.lib.ru/k/kim_o_i/eedf335rtf.shtml, Герман Ким, Рассказы о родном языке. Популярное корееведение, Серия АКК, Алматы, ЗАО "Сенiм", 2003г., (ru.wikipedia.org- Ариран)
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Կիմ Կի Դուկն ասում է. ‹‹Արիռանը երգելիս ես հասկանում եմ ամեն բան: Այն երգ է կյանքի
մասին, Արիռան դարավանդը բարձրանում ես, հետո իջնում ես: Հեռանում ես, հետո վերադառնում ես…››:19
Այս երգը բարձր երգելուց և հուզվելուց հետո, հայտնվում է Կիմ Կի Դուկ երկուսը և
ասում. ‹‹Խելագարվե՞լ ես, ինչ է: Ի՞նչ ես ձայնդ գլուխդ գցել: Հերիք է լաց լինես, խելագար››:
Հասարակ հագուստ, հասարակ սնունդ, սովորական տեսախցիկ, հասարակ կյանք՝
այս ամենի միջոցով ռեժիսորը փորձում է ստանալ կյանքի պարզ և բարդ հարցերի պատասխանները, և որ ամենակարևորն է՝ հասկանալ ինքն իրեն և իր հետագա անելիքները:

‹‹Արիռան, Արիռան, Արարյո: Դարավանդ Արիռան, ուղեցույց դարձիր, խնդրում
եմ››: (‹‹Արիռան››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ)
Բավական տպավորիչ այլաբանություն է մի քանի անգամ կրկնվող դռան թակոցը,
որի հետևում ամեն անգամ հերոսը ոչ մեկին չի տեսնում, բացի իրենից: Չ՞է որ, բացի մեզանից, այլևս ոչ ոք ունակ չէ հաղթահարելու մեր իսկ վախերը, կամ ստեղծագործելու մեր
փոխարեն: Վերջիվերջո, բոլոր խնդիրների լուծումն ու ոգեշնչումը չեն թակելու մեր դուռը:
Սկսելով լռությունից՝ մենք հեղինակի հետ անցնում ենք տրամադրության տատանումների, արցունքների, խոստովանանքի միջով: Երբեմն ձայնը հազիվ խեղդելով, իսկ
երբեմն բարձր աղաղակելով՝ երգում է իր Արիռանը:

‹‹Արիռան, Արիռան, Արարյո: Դարավանդ Արիռան, ուղեցույց դարձիր, խնդրում եմ››:
Իսկ վերջում ամեն բան ավարտվում է սիմվոլիկայով: Սպանում է իրեն խանգարող
հանգամանքները, անցյալից ազատվելու, առաջ շարժվելու, ազատ ստեղծագործելու համար... և դարձյալ գարուն:
Կիմ Կի Դուկի և Ֆելլինիի կինոճանապարհները ինչ-որ իմաստով խաչվում են՝
ստեղծագործողի ներքին ճգնաժամը ցույց տալու անհագ ցանկությամբ: Նրանք դա անում
են բացարձակապես տարբեր ճանապարհներով: Ինչպես արդեն նշել էի, ռեժիսորները
միևնույն թեման կարող են առաջադրել յուրովի և նույնքան տաղանդավոր ձևով: Լինելով
կինոգուռման՝ ես հավասարապես ընդունում եմ երկուսն էլ: Ե՛վ ‹‹8զ›› -ում, և՛ ‹‹Արիռան››ում ռեժիսորները զգում են իրենց մենությունը, որից կարծես ազատում չկա: Յուրաքանչյուր հանճարեղ արվեստագետ գիտակցում է իր միայնությունը, լինել հանճարեղ՝ կնշանակի լինել միայնակ:
Ըստ Կիմ Կի Դուկի՝ նրա շատ ֆիլմերի կերպարներ մարմնավորում են հենց ինքն
իրեն և իր աշխարհայացքը: ‹‹Վատ տղան››, ‹‹Կղզին››, ‹‹Կոկորդիլոս››, ‹‹Վայրի կենդանիներ››,
‹‹Գարուն, ամառ, աշուն, ձմեռ… և դարձյալ գարուն››: Այդ ֆիլմերի կերպարներն էլ զգում և
վերարտադրում են իրենց ստեղծողի մենակությունն ու տխրությունը, նրանք կարծես քայլում են կամուրջի եզրով և վերջիվերջո կատարում իրենց ընտրությունը: Ձգտելով առավելագույնս ներթափանցել իր իսկ ֆիլմերի մեջ՝ Կիմ Կի Դուկը իր փիլիսոփայությունն է
ներկայացնում մեզ, կյանքի հանդեպ իր վերաբերմունքը:
Կյանքի մասին խոսելիս անհնար է սահմանափակվել միայն կինոարվեստով: Երբեք
չեմ մոռանա մի արտահայտություն, որը լսեցի երրորդ կուրսում՝ դիցաբանության դասաժամին.
‹‹Ամեն ինչ իր սկիզբն ունի դիցում (Միֆ՝ բան,միտք,խոսք – ‹‹Ի սկզբանէ էր Բանն և
Բանն էր առ Աստուած և Աստուած էր Բանն›› (Ավետարան ըստ Հովհաննեսի)): Եվ
որպեսզի որևէ բան հասկանալ, պետք է այն կապել ամբողջի հետ››:
19
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Դա կնշանակի, որ ըստ դիցաբանության, սկզբում ամեն բան եղել է որպես մեկ
ամբողջություն, այսինքն՝ անանջատ: Երջանկություն, դժբախտություն, սեր, ատելություն,
տառապանք,բնություն, մարդ, տիեզերք՝ այս ամենը հենց այդ ամբողջի մեջ էր, որից դուրս
սկսվում է այսօրվա մեր իրականությունը: Այստեղ մենք մեզ համարում ենք անհատներ՝
ինդիվիդ, սակայն մենք արդեն հատված ենք, այսինքն դիվիդ ենք: Քանզի ինդիվիդ
նշանակում է անմահ սկզբունք, իսկ մենք արդեն ժամանակավոր ենք, մահկանացու:
‹‹Միտքը դարձավ գիտակցություն և իրենից վանեց դիցը` իր սկիզբը, ակունքը,
ինչն էլ դարձավ նրա վերջը››:
Այսուհետ մեզ այցելում է մի երևույթ, որը դիցաբանության մեջ անվանում ենք
‹‹մեծագույն լքվածության թախիծ››: Հենց այստեղից է գալիս մարդու միայնությունը, անպաշտպան վիճակը: Համոզված եմ՝ յուրաքանչյուրս հաճախ ենք նկատում, որ երբեմն
տխրում ենք, կարելի է ասել, առանց պատճառի, երբ ամեն բան լավ է ու գնում է իր հունով,
բայց միևնույն է, ինչ-որ բան պակասում է կատարյալ երջանկության համար: Ուրեմն,
ստացվում է՝ ուրախությունը երբեք կատարյալ չի լինի կամ, ամեն դեպքում, երբեք երկարատև չի լինի:
Մենակության զգացումն ուղեկցում է Կիմ Կի Դուկի բոլոր կերպարներին, այսինքն՝
նաև իրեն. ‹‹Այն բառը, որով կցանկանայի բնութագրել իմ կյանքն ու ներկան, ‹‹մենակու-
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Սակայն ամբողջից կղզիանալ՝ կնշանակի գնալ դեպի մահ: Կիմ Կի Դուկը դա ցույց
է տալիս իր ‹‹Կղզի››(2000թ.) ֆիլմում: Կղզիացած մարդիկ, որոնք իրենց շուրջը ոչինչ չեն
ուզում տեսնել, գոյատևում են մի վայրում, որն իրենք, հենց իրենց ձեռքով կործանում են:
Այս մարդկանց կյանքը նման է ջրի վրայով լողացող իրենց տնակներին, շարժվում են,
բայց իրենց հետևից ոչ մի հետք չեն թողնում աշխարհիս վրա: Այս ֆիլմում էլ Կիմ Կի
Դուկն աչքի է ընկնում իր քչախոսությամբ, գլխավոր հերոսուհին՝ Հվի Ջինը, ամբողջ ֆիլմի
ընթացքում ոչ մի բառ չի արտաբերում, բայց ռեժիսորական քայլերի շնորհիվ ամեն բան
հասկանալի է: Նրա գործողությունները, կատարած ընտրությունները շատ ավելի լավ են
պատմում նրա մասին: ‹‹Կղզի›› ֆիլմում տեղ է գտել ռեժիսորին այդքան հոգեհարազատ
սիմվոլիկան: Ձկնորսությունն այստեղ դառնում է միջոց՝ տարօրինակ սիրո բացահայտման համար: Հերոսուհին, ինչպես խայծ, դեպի իրեն է ձգում հերոսին, որը, ինչպես ձուկ,
գնում է դեպի մահը՝ առանց դա գիտակցելու: Այդ կապը ցույց տալու համար խորհրդանիշներ են դառնում նաև ձկնորսական կարթերը՝ դաժանաբար օգտագործվելով հերոսների
կողմից, իսկ դաժանությամբ վերադարձրած ‹‹սերը›› երկար գոյատևել չի կարող: ‹‹Գարուն,
ամառ, աշուն, ձմեռ... և դարձյալ գարուն›› ֆիլմում վանականն ասում է,- ‹‹Քմահաճույքը
ծնում է տիրելու ցանկություն, իսկ վերջինս հանգեցնում է սպանելու մտքին››:
Բայց, Կիմ Կի Դուկը, Կիմ Կի Դուկ չէր լինի, եթե ‹‹Կղզի›› ֆիլմում ձկնորսությունն
օգտագործեր միայն տարօրինակ սերը բացահայտելու համար: Կարծում եմ՝ նա փորձում
է ցույց տալ մարդու անելանելի վիճակը: Կյանքում շատ հաճախ ենք նմանվում ձկան, որը
կուլ է տվել խայծը, չգիտի ինչ անել և գնում է դեպի կործանում: ‹‹Կղզի›› ֆիլմում շատ
հաճախ ենք տեսնում, որ տարբեր մարդիկ բառացիորեն ընկնում են թակարդը, և նրանց
դուրս են բերում կարթը կուլ տված ձկների նման: Այս իրավիճակում կրկին դիմում ենք
ինքնաճանաչողությանը: ‹‹Ապավինիր քո միայնությանը, քո ցավին: Դու ապրում և դանդաղ շնչում ես, ինչպես ջուրը, չէ՞ որ դու ինքդ կղզի ես››:
20

‹‹Արիռան››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ, Հարավային Կորեա,2011թ., 47:15-48:00:
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Այս ֆիլմում նավակը տալիս է այն սխալ պատրանքը, թե մենք ազատ ենք: Մինչդեռ
այն միջոց է տնակից տնակ տեղափոխվելու համար և ավելի է խճճում որոգայթում: Այստեղ ևս խոսքը չի վերաբերում ֆիզիկական անազատությանը: Ինչպես որ ‹‹Դատարկ տունը››
ֆիլմում, այնպես էլ ‹‹Ձգված աղեղնալար›› -ում, Կիմ Կի Դուկն ընտրում է ազատությունը
ցույց տալու պատկերավոր միջոց: Երբ ծերունին աղջկա ձեռքից վերցնում է երաժշտական
նվագարկիչը, վերջինս միայն ականջակալներով սկսում է երաժշտություն լսել: Դա նման
է Միլոշ Ֆորմանի ‹‹Թռիչք կկվի բնի վրայով›› ֆիլմի հայտնի տեսարանին, երբ Ռենդլ
Մակմյորֆին սկսում է բեյսբոլ նայել անջատված հեռուստացույցով: Բռնության դեմ ազատության զգացումի կատարյալ հաղթանակ: Այս ֆիլմում էլ դաժանությունն ընդգծված է
այնպես, ինչպես Կիմ Կի Դուկի ‹‹Վատ տղան››(2001թ.) ֆիլմում: Շատերը բազմիցս մեղադրել են նրան ծայրահեղ մազոխիստական, դաժանությամբ լցված դրվագների համար:21 Կինոդիտողը կարող է նույնիսկ կարծել, որ Կիմ Կի Դուկի ֆիլմերը, անգամ անկախ ռեժիսորի
կամքից, պրոպագանդում են դաժանություն, այլասերություն, նպատակին հասնելու համար ցանկացած քայլի դիմելու ձգտում և այլն: Կարծում եմ՝ դաժանությունը փոքրիկ չափաբաժիններով, ինչպես օձի թույնը, կարող է կյանքի կոչել: Տվյալ դեպքում՝ հիշեցնել
բարության ու լույսի մասին: Միանշանակ է, որ այս ռեժիսորի ֆիլմերը պետք է դիտեն
միայն այն կինոսերները, ովքեր իսկապես պատրաստ են դրան, ունեն ճիշտ գիտելիքների
պաշար, ովքեր կկարողանան Կիմ Կի Դուկի առաջարկած արտաքինի մեջ տեսնել նրա
թաքցրած ներքին, կարևոր խնդիրները: Թող փաստերը չխանգարեն ճշմարտությանը: Ռեժիսորը, ի պատասխան վերը նշված կարծիքների, ասում է.

‹‹Շատերն ասում են, որ ես նկարում եմ կինո, որը միայն դաժանությամբ է լցված,
բայց ես հայտարարում եմ, որ իրականում ցանկանում եմ ցույց տալ լույսը: Նայե՛ք այս սեղանին, դրա մի կողմը լույս է, մյուս կողմը շողք է ընկած, եթե այն չլիներ, անհնար կլիներ
հասկանալ, թե որտեղ է լույսը: Ես ֆիլմեր եմ նկարում, ցույց տալու համար, որ դրանք
միշտ միասին են (Ին և Յան22)››:23
Իրականում դժվար է հասկանալ մի տղայի հոգեբանությունը, ով սիրում է աղջկան
և ստիպում նրան զբաղվել մարմնավաճառությամբ (‹‹Վատ տղան››): Դա հասկանալն ու
ընդունելն ինձ համար ևս դժվար էր, պարզապես պետք է այդ դաժանության մեջ փորձել
գտնել ռեժիսորի իրական ասելիքը: Բարդ է: Այս ֆիլմում ռեժիսորն իրար է բախում երկու,
թվում է թե անհամադրելի, աշխարհներ: Քոլեջում սովորող ուսանողուհի (Սոն Հվա) և փողոցային խուլիգան (Հան Գի), որի դաժան էությունն աստիճանաբար բացահայտվում է
մեր աչքի առաջ: Նրանք չափազանց տարբեր էին, բայց կյանքի կազմակերպած հանդիպումներից ոչ ոք չի ուշանում: Աղջկա կերպարը կարծես անհասանելի մի բան լինի նրա
համար, այլ աշխարհից, որտեղ մշակութային արժեքները հանդիսանում են կյանքի գլխավոր նպատակն ու իմաստը:

‹‹Բոլորն ուզում են ծնվել լավ միջավայրում, ապրել և մահանալ արժանապատիվ:
Բայց կյանքում կարող է ինչ-որ անսպասելի բան պատահել, այլ մարդկանց գործողությունները կարող են հեղաշրջել ձեր կյանքը, և դուք կվարժվեք այդ փոփոխություններին՝
անկախ ձեր կամքից: 2001թվականին, չնայած ինձ չափի մեջ պահելու բոլոր ջանքերիս,
21

https://www.youtube.com/watch?v=gZCAGLG8VdA, интервью с Ким Ки Дуком, Лица кинофестиваля.Ким
Ки Дук, КГБУ.Общественное телевидение Приморья.2015г.
22
Маслов А.А, Инь и ян: хаос и порядок, Духовные поиски и сакральный экстаз., М.: Алетейа, 2003г.
23
http://archive.svoboda.org/programs/cicles/cinema/23/03.asp, ‹‹Ким Ки Дук››, aвтор и ведущий: Дмитрий
Волчек.
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հանկարծ հասկացա, որ ապրում եմ ‹‹վատ տղայի›› նման: Այս ֆիլմի գլխավոր հերոսը
ծնված օրից ուսումնասիրում է դժբախտությունը: Խավարի մարդ, ով կործանում է անմեղ
կնոջ կյանքը: Նրա արարքներն այնքան դաժան են, թվում է՝ նա Սատանան է մարդու կերպարանքով: Ես նախընտրում եմ դա անվանել ճակատագիր››:(Կիմ Կի Դուկ) 24 Այս հերոսը
ամբողջ ֆիլմի ընթացքում, ստանալով բազմաթիվ մահացու հարվածներ, կենդանի է մնում:
Ռեժիսորը նրան օժտում է խորհրդանշական անմահությամբ: Ինչպես որ ճակատագիրն է
անխուսափելի, այնպես էլ այս կերպարն է անմահ:
Ստացվում է՝ այդ վատ տղայի պատմությունն ինքնակենսագրություն է՝ ռեժիսորի
alter ego-ն: Այն հարցին, թե որտեղից հայտնվեց Հան Գիի դաժան կերպարը ‹‹Վատ տղան››
ֆիլմում, ռեժիսորը պատասխանում է,-‹‹Հիշում եմ, մի անգամ հասարակաց տանն էի,

որտեղ նման տղաներից մեկն ինձ ծեծեց ››: 25
‹‹Վատ տղան›› ֆիլմում ռեժիսորը մեզ տանում է մի վայր, որտեղ սևն ու սպիտակը
փոխվում են տեղերով, իսկ բարությունը համարվում է թուլություն և արհամարհվում շատերի կողմից: Այստեղ Կիմ Կի Դուկը զարգացնում է սոցիալ-դասակարգային կոնֆլիկտ՝
աստիճանաբար խառնելով այն տարօրինակ սիրո և կապվածության հետ, որը առաջանում է հերոսների միջև: Այս աշխարհում ոչինչ միանշանակ լինել չի կարող՝ ո՛չ բարին, ո՛չ
չարը, ո՛չ պարկեշտությունը: Այն, ինչ ունի բարձր արժեք, հնարավոր է փչացնել, ստորացնել, քայքայել ոչ միայն արտաքնապես, այլ նաև ներքուստ. այն կհասնի մարդու էությանը
և հոգուն՝ տանելով նրան Դորիան Գրեյի ճանապարհով: Ստացվում է, որ արժանապատիվ
և պարկեշտ հասարակության յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ ինչ-որ իրավիճակում, կախված հանգամանքներից, կարող է փոխվել, անվերադարձ կորցնել իր դեմքը հասարակության աչքում: Դա կատարվում է այն պատճառով, որ դեռ վաղուց այդ բարոյականության
մեջ առկա էին արատների սերմեր, որոնք պարարտ հողի դեպքում գցում են իրենց խորն
արմատները, իսկ այդ սերմերը մենք տեսնում ենք հենց ֆիլմի սկզբից: Իսկապես՝ իրականում գոյություն չունեն բացարձակ ‹‹չար›› և բացարձակ ‹‹բարի›› երևույթներ, դրանք մշտապես միախառնված են, մենք բոլորս բաղկացած ենք բազմաթիվ գույներից:
‹‹Վատ տղան›› ֆիլմում սևի և սպիտակի բաժանված կերպարները, ի վերջո, միախառնվում են՝ ստեղծելով ներդաշնակություն, անգամ եթե դա դուրս է մեր կողմից
ընդունված և մեզ ծանոթ ներդաշնակության ձևերից: Գլխավոր հերոսը, լինելով, այսպես
ասած, սև, դաժան, վրեժխնդիր հոգու տեր մարդ, ունակ է իրապես ազնիվ և բարձր արարքների: Նա օգնում է ուրիշի՝ ծանր հիվանդ հորը, պատրաստ է զոհել իրեն հանուն ընկերոջ,
և նա նույնիսկ չի էլ գիտակցում իր արարքների իրական արժեքը: Կիմ Կի Դուկն ուսումնասիրում է մարդուն, այսինքն՝ ինքն իրեն, տարբեր կողմերից, փնտրում է պատասխաններ: Նրա ֆիլմերը դիտելիս ստեղծվում է տպավորություն, թե դու ինքդ էլ, նրա հետ միասին գտել ես այդ հարցերի պատասխանները, բայց արդյունքում բացահայտում ես, որ քո
մտքերի հետ մնացել ես մենակ: ‹‹Վատ տղան›› ֆիլմը ստիպում է մարդուն նորից մտածել
ինքն իրեն ճանաչելու և իր տեղը գտնելու մասին: Այլ խոսքերով ասած՝ վերլուծության ենթարկել արարքները, վերջիվերջո, ‹‹ճանաչիր ինքդ քեզ›› արտահայտությունը, ըստ Սոկրատեսի, նշանակում է անել կատարած քայլերի վերլուծություն, բարոյականության և կյանքի
տարբեր իրավիճակներում մարդու արարքների գնահատում:26

24

http://sensesofcinema.com/2002/feature-articles/kim_ki-duk/, Interview with Kim Ki Duk, the after - Volker
Hummel.
25
http://archive.svoboda.org/programs/cicles/cinema/23/03.asp,Ким Ки Дук, aвтор и ведущий: Дмитрий Волчек.
26
Սոկրատես, Ճանաչիր ինքդ քեզ, թարգմանությունը՝ Վ. Ս. Ներսեսյանց, 1989թ., Էջ 15-26:
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Բնական է, երբ մտածում ես կյանքի, նրա մեջ քո առաքելության, ինքդ քեզ ճանաչելու մասին, գալիս է մի պահ, երբ սկսում ես մտածել նաև մահվան մասին:

‹‹Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է կինոդիտողին ստիպել մտածել մահվան մասին:
Երբ ես մտածում եմ մահվան մասին, հասկանում եմ, որ այն մշտապես մեր կողքին է, բայց
պետք է հասկանալ, որ այն կյանքի անվերջ շրջապտույտի անբաժան մասն է կազմում››:
(Կիմ Կի Դուկ) 27
Կիմ Կի Դուկը զգում է մահվան ու կյանքի բավական նուրբ սահմանագիծը, նրա
հերոսները մշտապես քայլում են անդունդի եզրին, և մահը ոչ թե առջևում է, այլ նրանց
կողքին, մեկ սխալ կամ ճիշտ քայլ՝ ու նրանք ընկնում են:
Կիմ Կի Դուկը մահվան, հարության, անմահության, երազների մասին խոսելու ևս
մեկ միջոց գտավ իր ‹‹Երազանք›› (2008թ.) ֆիլմում: Ֆիլմի գլխավոր հերոսը՝ Չինը, քնելով
տեսնում է երազներ, իսկ հերոսուհին՝ Ռանը, տառապելով լուսնոտությամբ, իրականացնում է տղայի տեսած երազները: Այս երկու երիտասարդների միջև առաջանում է հանելուկային, առեղծվածային կապ: Արդյունքում նրանք դառնում են մի ամբողջություն: Բայց
որպեսզի մեկի համար լավ լինի, մյուսը պետք է տանջվի, զոհողությունների գնա: Ի վերջո,
նրանք սպանում են իրենց անձնական էգոն՝ միմյանց հավերժական հանգստություն
պարգևելու համար: Իսկ վերջում Կիմ Կի Դուկը կրկին դիմում է իր ստեղծագործական
առանձնահատկություններից մեկի՝ սիմվոլիկայի օգնությանը՝ աղջկան մահից հետո դարձնելով թիթեռ և միավորելով իր սիրեցյալի հետ: Թիթեռը հնում եղել է անմահության
խորհրդանշան: ‹‹Կյանքը՝ փայլուն թրթուր, մահը՝ գորշ տիկնիկ, վերածնունդը՝ շքեղ թիթեռ (հոգու ազատ թռիչք)››:28
Աղջիկը իջնում է աստիճաններով, նրա հետևում Բուդդայի մեծ, սպիտակ արձանն
է, մոտենում է տղային, վերջինս հարցնում է. - Ո՞ւր էիր այսքան ժամանակ, ես ամենուր
փնտրեցի քեզ: - Գնացել էի թիթեռի հետևից: - Բայց ձմռանը թիթեռներ չեն լինում: Աղջիկը
ժպտում է, և նրանք համբուրվում են:29
Ֆիլմում այդ երկու կերպարները լրացնում են միմյանց և ժամանակի ընթացքում
այլևս չկարողանալով ապրել իրարից անջատ, վերջնականապես միավորվում են՝ ազատվելով մահկանացուի իրենց կոչումից և դուրս գալով ժամանակի ու տարածության սահմաններից: Այլ խոսքերով ասած՝ հայտնվում են երազների աշխարհում: Իրականության ու
երազների սահմանագիծը հեշտությամբ կոտրում է չինացի փիլիսոփա Չուան ցզին: Մի
անգամ երազում տեսնում է, որ ինքը թիթեռ է: Վայելում է ազատ ու անհոգ կյանքը՝ չկասկածելով անգամ, որ իրականում նա մարդ է: Բայց հանկարծ արթնանում է ու շատ է զարմանում՝ տեսնելով, որ ինքը Չուան ցզին է և չի կարողանում հասկանալ՝ ինքը երազում
թիթե՞ռ էր, թե՞ թիթեռն է այժմ երազ տեսնում, ուր նա Չուան ցզին է:30 Նմանատիպ պատմություն մենք տեսնում ենք նաև հունական դիցաբանության մեջ, որտեղ Պսիհեյան(նշ.՝
‹‹հոգի››, ‹‹թիթեռ››), երկարատև քնից արթնանալով և ստանալով անմահություն Զևսի
կողմից, հավերժ միավորվում է իր սիրեցիալի՝ Էրոսի հետ:31

27

http://www.vokrug.tv/person/show/Ki-duk_Kim/, Актер, режиссер, Биография и творческий путь Ким Ки Дука.
Գագիկ Մանասյան, Խորհրդանշանների հանրագիտարան, 2007թ., էջ 112-113 :
29
‹‹Երազանք››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ››, Հարավային Կորեա, 2008թ., 01:06:00 – 01:07:30:
30
http://www.psi.lib.ru/filosof/baboch.htm,Бабочка Чжуанцзы/ Древнее зеркало. Китайские мифы и сказки,
– М. – 1993. Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи), т. 7. Пер. Р.В.Вяткина. М., 1996г.
31
Н. А. Кун, Легенды и мифы Древней Греции , Эрот, 1954г.
28

Îºðä²ðÀ՝ èºÄÆêàðÆ ALTER EGO

209

Չուան ցզիի այդ պարադոքսը չի կարելի վերլուծել միայն տրամաբանության միջոցով: Պարզվում է՝ երազներում և երազների միջոցով կարելի է առաջ քաշել և վերլուծել
փիլիսոփայական դժվարին հարցեր: Կյանքի իմաստի, լինել-չլինելու, մահից հետո կյանքի
մասին և այլն:
Մարդու ‹‹Ես››- ի բացահայտման կարևոր և դժվարին ընթացքի մեջ միանշանակ է
նաև հենց այդ ‹‹Ես››- ի գտնելու կամ կորցնելու հանգամանքը: Շատ հաճախ մենք կորցնում
ենք մեզ՝ չգիտակցելով դա: Մեր ներկայի ներուժը հասկանալու, մեզ բացահայտելու և առաջ
շարժվելու հույսը կարող է մեկ վայրկյանում հօդս ցնդել, իսկ դրա պատճառներից մեկը
ներկային ու ապագային հակադրվող անցյալն է: Կիմ Կի Դուկը անցյալի կարևորությունը
մատնանշում է ‹‹Երազանք›› ֆիլմում: Ֆիլմի հերոսն իր երազներում շարունակում է հանդիպումներ փնտրել արդեն անցյալում մնացած սիրեցյալի հետ, քանի որ իրեն շրջապատում է նրան հիշեցնող նկարներով և իրերով: Չկարողանալով ազատվել անցյալի ստվերներից՝ նա կործանում է իր և հերոսուհու կյանքը:
‹‹Արիռան›› ֆիլմում Կիմ Կի Դուկն ասում է Կիմ Կի Դուկին. ‹‹Քո հարցերը ստիպե-

ցին ինձ հիշելու իմ անցյալը: Ինչքան էլ դժվար լինի, անցյալի մարդիկ այլևս այստեղ չեն:
Իհարկե, ժամանակ է պետք վերակենդանանալու, ցավից ու ատելությունից բուժվելու և
ներելու համար››:32
Անցյալից ազատվելու, առաջ շարժվելու ռեժիսորների հնարավորությունն էլ իրենց
ֆիլմերը կարող են լինել: Ֆելլինին իր ‹‹Ամարկորդ››(1973թ.) ֆիլմի մասին ասում է. ‹‹Ինձ

թվում էր, որ ‹‹Ամարկորդ››-ը պետք է հավաստեր ինչ-որ բանից զատվելու անհրաժեշտությունը, մի բան, որ քոնն է եղել, որի հետ ծնվել ու ապրել ես, որից դու տկարացել ես ու
տառապել, որի մեջ այնքան տագնապ, այնքան վտանգ կա, դա անցյալն է, որն այլևս չպետք է
մեզ թունավորի, ուստի և այն պետք է մաքրել մինչև այժմ պահպանված ստվերոտ կողմերից, անցյալը, որ անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ յուրացնել, որպեսզի առավել գիտակից լինի
մեր կյանքը ներկայում››:33
Կիմ Կի Դուկն իր ‹‹Արիռան›› ֆիլմում, ևս մեկ անգամ առաջ քաշելով alter ego-ն,
համարձակորեն կանգնում է իր խնդիրների, անցյալի ու ապագայի դիմաց՝ հասկանալով,
որ առաջ գնալու որոշումը լավագույնն է:
Այսպիսով, alter ego, այլ կերպ նշանակում է՝ տես քո ներսը: Որովհետև ստեղծելով
alter ego՝ փորձում ենք հասկանալ, թե ով ենք մենք և ինչպիսին ենք ուզում լինել մեր ընտրության շնորհիվ: Որպես եզրափակում՝ վերհիշենք Կիմ Կի Դուկի խոսքը. ‹‹Մինչև կյան-

քիս վերջը ես կցանկանայի ապրել ինչպես ձգված աղեղնալար՝ ունենալով մեծ ուժ և մաքուր հնչողություն››:34 Հասկանալի է դառնում, որ այս խոսքերը նրա ինքնաճանաչողության
հասնելու սկիզբն են, կամ եզրահանգումը:

32

‹‹Արիռան››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ, Հարավային Կորեա, 2011թ., 49:00-50:0:
Ֆեդերիկո Ֆելլինի, Կինոարարում, Երևան, ‹‹Սովետական գրող››, 1988թ., էջ 215:
34
‹‹Ձգված աղեղնալար››, ռեժ.՝ Կիմ Կի Դուկ, Հարավային Կորեա, 2004թ.
33
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ТАТЕВ ЗАТИКЯН
ОБРАЗ КАК ALTER EGO РЕЖИССЕРА
РЕЗЮМЕ
В разные времена разные режиссеры пользовались понятием alter ego, чтобы открыть
миру свое внутреннее «Я». Среди них – Чарльз Чаплин, Федерико Феллини, Франсуа Трюффо,
Ингмар Бергман, из наших современников – Вуди Аллен, Ким Ки Дук, Тим Бертон, Ларс фон
Триер и т.д. Каждый из них вкладывает в созданный им alter ego собственную, лишь слегка
обобщенную, личность. И так, каким образом раскрывается alter ego в кино и конкретно в
фильмах Ким Ки Дука. Рассматривается также то, к чему приводит alter ego. Каков следующий
этап, и как, проходя через него, режиссеры приходят к самопознанию, которое и открывает их
внутреннее “Я”.
Tаким образом, alter ego иначе означает “взгляни внутрь себя”. Потому что создавая
alter ego, мы пытаемся понять кто мы и какими хотим быть в результате сделанного нами
выбора.

TATEV ZATIKYAN
CHARACTER AS DIRECTOR'S ALTER EGO
SUMMARY
Many directors using the idea of ''alter ego'' have discovered their own character (Charles
Chaplin, Federico Fellini, Fransois Truffaut, Ingmar Bergman, as well as some modern directors like
Woody Allen, Kim Ki Duk, Tim Burton, Lars fon Trier an others). Each of them generalizing the
character, has inserted it in the ''alter ego'' created by him. So, how is ''alter ego'' being revealed in
movies, especially if they are made by Kim Ki Duk` We also do talk on the results of ''alter ego''. That
is what's the next phase` Due to it directors come to self-recognition which discovers their own
character.
So, in other words ''alter ego'' means ''look inside yourself'', as creating ''alter ego'' we are to
understand who we are and what we want to become due to our choice.

¶ð²Î²Ü²¶ÆîàôÂÚàôÜ
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¶ðøÆ Î²¼ØÆ, ÐºÔÆÜ²ÎÆ Èàôê²ÜÎ²ðÆ ºì äàºî²Î²Ü îºøêîÆ
öàÊÐ²ð²´ºðàôÂÚ²Ü ÊÜ¸ðÆ Þàôðæ
(Մեյերի «Տասներկուսի վերադարձը» բանաստեղծական ժողովածուի օրինակով)
Որքան մեզ հայտնի է, հայ գրականագիտության մեջ նախաբանը հատուկ ուսումնասիրության չի արժանացել, ուստի սույն հոդվածը հավակնում է օրինակ ծառայելու և
միաժամանակ խթանելու նման կարգի տեքստային միավորների քննությունը, ինչպես
նաև առաջարկում է նախաբանի կառուցման կոնկրետ օրինակ՝ հիմնված Մեյերի «Տասներկուսի վերադարձը» գրքի վրա1։ Նախքան գրքի կազմ-հեղինակի լուսանկար-գրական ստեղծագործություններ կապին անդրադառնալը, հարկ ենք համարում ընթերցողին հպանցիկ
ներկայացնել նախաբանն ուսումնասիրելու մի քանի մոտեցումներ։
Առաջարկում ենք ուշադրություն դարձնել վերլուծական հետևյալ մարտավարություններին։
Ա․ Հստակ տարանջատել նախաբանի բովանդակային սահմաններն ու գործառույթը։
Բացի դրանից՝ հստակորեն սահմանազատել այն մեծ ծավալի գիտաուսումնական ժանրերին բնորոշ (ատենախոսություններ, անթոլոգիաներ, քրեստոմատիաներ և այլն) «նախաբանից»՝ ներածությունից (введение)։ Օրինակ՝ մեծածավալ գիտական ժանրերում ներածությունը սովորաբար կատարում է հետագա պատումի կազմավորման, սոցիոմշակութային,
գրական, գիտական համատեքստերի, գիտամեթոդական և վերլուծական մարտավարությունների, ուսումնասիրության հարցադրումների, նպատակների, խնդիրների, տվյալ թեմայի
վերաբերյալ գիտական գրականության համառոտ քննության և նկարագրության դեր2:
Հրատարակված գրական երկի նախաբանը զերծ է ներածության՝ վերոթվարկյալ
բնորոշ տարրերից։ Նախաբանի համար բացառություն է կազմում հեղինակի ապրած
միջավայրի, սոցիոմշակութային, գրական համատեքստի նկարագրությունը։ Սակայն այս
երկուսն ունեն գործառութային ընդհանրություն։ Ներածությունն ու նախաբանը մետատեքստային նշանակություն ունեն հետագա տեքստային միավորի համար՝ լինեն ատենախոսության գլուխներ, ենթագլուխներ թե գրական տեքստեր։ Ա․Գրիշունինը հստակ
սահմանում է նաև նախաբանի, գիտական ժանրերում հանդիպող ներածության և ներածական հոդվածի (вступительная статья) միջև եղած տարբերությունները3։
Կարծում ենք՝ հայ գրականագետների ուշադրությունից չպիտի վրիպի նաև գրական
երկերի հեղինակային նախաբանը, քանի որ տեքստային այս միավորի առկայությունն ու
դրա քննությունը հնարավորություն կտա հասկանալու, թե հեղինակային մետամտածողությունը որքանով է արտահայտված գրական տեքստի շրջանակում, և գրողներն իդեալական ընթերցողի ինչպիսի մոդել են կարևորում։

1

Մեյեր, Տասներկուսի վերադարձը, Երևան, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 2017։ Հետագա շարադրանքում այս
գրքից կատարված մեջբերումների էջերը նշվելու են փակագծերում։
2
Այս մասին մանրամասն տես Ф. А. Кузин, Кандидатская диссертация. Методика написания, правила
оформления и порядок защиты. Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени. 4-е
изд., доп. М.: Ось-89, 1999, с. 55-62.
3
А. Л. Гришунин, Предисловие // Литературный энциклопедический словарь (Под общей редакцией В. М.
Кожевникова и П. А. Николаева). М.: Советская энциклопедия, 1987, с. 303.
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Ասվածը ցույց տանք Գյոթեի «Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները» վեպի օրինակով: «Այն ամենը, - կարդում ենք վեպի սկզբում, - ինչ կարողացա գտնել խեղճ Վերթերի
պատմությունից, ջանասիրությամբ ժողովեցի և այստեղ ձեր ուշադրությանն եմ մատուցում և գիտեմ, որ դրա համար շնորհակալ եք լինելու ինձ։ Դուք չեք զլանա հիացմունքով ու
սիրով լցվել նրա քանքարավոր մտքի ու խառնվածքի նկատմամբ ու նրա ճակատագրի
վրա արտասուք թափել։ Իսկ դու՝ նույն տենչանքներն ունեցող բարի հոգի, մխիթարություն
գտիր նրա տառապանքներում, և թող այս գրքույկը քո բարեկամը դառնա, եթե բախտի
բերումով կամ քո սեփական մեղքով չկարողանաս ավելի մտերիմ բարեկամ գտնել»4։ Մեջբերվածից կարելի է եզրակացնել, որ հեղինակը մոդելավորում է այնպիսի իդեալական ընթերցողի, որը գլխավոր կերպարի տառապանքները պիտի համավերապրի, խորապես զգա
նրա ցավն ու տառապանքները, հակառակ դեպքում նա չի համապատասխանի իդեալական
ընթերցողի հեղինակային ըմբռնմանը։
Բ․ Արդյունավետ կլինի, եթե նշված ժանրերը հետազոտվեն տարաժամանակյա և
համաժամանակյա կտրվածքում, ինչը հնարավորություն կտա հստակ տարանջատելու
նշված տեքստային միավորների կոմպոզիցիոն (կառուցվածք) և բովանդակային տեղաշարժերը։
Գ․ Նախաբանները դիտարկել կոմենտարների (մեկնաբանություններ) և ծանոթագրությունների համատեքստում, հետազոտել ոչ միայն գրական երկի, այլև հրատարակված
գրական և գիտական գրքերի «սկիզբն» (пролог, նախերգանք/նախաբան) ու «վերջը» (վերջաբան, эпилог, послесловие (“Декамерон”, “Крейцерова соната”)։ Լույս տեսած գրքերի «սկիզբը»
(նախաբան, «մուտք», «մուտքի փոխարեն», «հրատարակչի կամ կազմողի կողմից» և այլն)
և «վերջը» (կոմենտար-մեկնաբանություններ, ծանոթագրություններ, անվանացանկեր, առարկայացանկեր, վերջաբաններ և այլն) պետք է դիտարկել մեկ ընդհանուր վերլուծական մարտավարության համատեքստում:
Ինչպես դիպուկ նկատել է Ա․Գրիշունինը, հաճախ նախաբանի (предисловие) դեր է
կատարում վերջաբանը (послесловие)5, ուստի անհրաժեշտ է խնդիրը դիտարկել նաև
«նախաբան vs վերջաբան», «վերջաբան vs նախաբան» հակադրությունների համամիասնության մեջ։ Հաճախ գիտնականը նախաբանը տեղադրում է վերջում՝ ելնելով դրա խիստ
վերլուծական բնույթից, համարելով, որ տեղին չի զետեղել այն գրքի «սկզբում» որպես
առաջաբան։ Նման դեպքերում խորքային նախաբանները կարող են ավելի շատ առաջացնել «աղմուկ» (նշանագիտական իմաստով), քան օգնել ընթերցողին՝ ավելի դյուրին ընկալելու որևէ գրողի երկերը։ Ասվածը փաստենք Հերման Հեսսեի «Գրքի հմայքը» հրապարակախոսական ժողովածուի՝ Ալեքսանդր Նաումենկոյի վերջաբանի օրինակով (“Писатель,
околдованный книгой (послесловие)”)6։
Եթե այս տեքստը տեղադրված լիներ ժողովածուի սկզբում, ապա դրա օգտակարությունը մեծ չէր լինի (որքան վերջում), քանի որ ընթերցողը նախաբանում («Предисловие»)
առաջին հերթին ծանոթանում է Հեսսե-գրողի ու Հեսսե-գրքասերի, հետո միայն նրա էսսեների, ֆելիետոնների, նամակների, պատմվածքների հետ։ Գրքի վերջում Ալեքսանդր
Նաումենկոն վեր է հանում Հերման Հեսսեի ապրած ժամանակաշրջանի հոգևոր ու մշակու4
Վոլֆգանգ Գյոթե, Երիտասարդ Վերթերի տառապանքները․ Երևան, «Սովետական գրող» հրատ․,
1981, էջ 3։
5
А. Л. Гришунин, Предисловие // Литературный энциклопедический словарь, с. 303.
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թային համատեքստն ու գրողի վրա թողած ազդեցությունը։ Այլ կերպ ասած՝ Ալեքսանդր
Նաումենկոն Հերմանն Հեսսեի հրապարակախոսական երկերն ու նամականին ներփակել
է «մակերեսային» նախաբանի և խորքային եզրահանգումների հանգեցնող «վերջի»՝ վերջաբանի ու ծանոթագրությունների (послесловие, комментарии) մեջ7:
Դ․ Ընթերցողն արդեն իսկ վերոբերյալ շարադրանքից պիտի նկատած լիներ, որ
գրքի «սկիզբն» ու «վերջը» կարող են ընկալվել տարբեր տեսանկյուններից, ուստի շատ բան
կախված է հենց ուսումնասիրողից։ Ի՞նչն է գիտնականը համարում գրքի «սկիզբն» ու «վերջը»՝
1․ գրքի մեջ եղած տեքստային «սկիզբն» ու «վերջը», թե օրինակ՝
2․ գրքի կազմը՝ որպես հրատարակված գրքի «սկիզբ» և «վերջ» (նկ.1)։
Այժմ փորձենք ներկայացնել ժամանակակից չինացի բանաստեղծուհի Մեյերի
«Տասներկուսի վերադարձը» գրքի կայացման պատմությունը որպես նախաբանի տարատեսակ՝ ուսումնասիրության կենտրոնում պահելով գրքի կազմ-հեղինակի լուսանկարգրական տեքստ փոխհարաբերությունը (նկ. 2)։
«Ժամանակակից չին բանաստեղծ Մեյերը ծնվել է 1968 թ Ցյանսյու նահանգի
Հուայան քաղաքում։ Նրա նոր ու հասուն պոետական ձայնը բավական ուշ է լսվել ժամանակակից չինական պոեզիայում։ 1986-ին Մեյերն սկսել է տպագրել իր նուրբ, զգայուն չափածո
երկերը, որոնք բացահայտում են իր ապրած ժամանակաշրջանը։ Նրա բանաստեղծությունները ներառված են բազում անթոլոգիաներում։
2013 թ. տպագրել է իր ամենաանհատական՝ «Սպունգի ծանրությունը» ժողովածուն,
որից հետո նա դառնում է հանրահայտ։ Նրա ժողովածուում ընդգրկված են «Ես ու դու»
(2014) և «Միայնակ» (2016) և այլ բանաստեղծություններ։ 2014 թ. Պերուում Մեյերը Համաշխարհային արվեստի ու մշակույթի ակադեմիայի կողմից արժանացել է գրականության
պատվավոր դոկտորի կոչման, իսկ Թայվանում՝ «Հանրահայտ պոեզիայի մրցանակին»։
Այժմ ապրում է Պեկինում»։ Ահա այսքանն է ցանկացել ներկայացնել Մեյեր-բանաստեղծուհին իր մասին։
Ժողովածուի գրքի կազմի «նյութը» տրամադրելուն անմիջական մասնակցություն է
ունեցել հենց ինքը բանաստեղծը։ Նրան են պատկանում շապիկի նկարի, գույնի ընտրությունը, իսկ փշրված հայելու խորապատկերը, որը սույն գրքույկի դիզայներ Արփինե
Բալագյոզյանի մտահղացումն է, նույնպես արժանացել է բանաստեղծուհու հավանությանը։
Մեյերն այն հետաքրքիր բանաստեղծներից է, որն իր բանաստեղծություններից
բացի, հետամուտ է եղել նաև այլ տեքստի՝ կազմի ձևավորման գործընթացին։ Բանաստեղծի
հետևողականությունը խոսում է այն մասին, որ նա երկրորդական չի համարում ստեղծագործությունների «փաթեթավորման» ձևը։ Մեյերի համար խիստ կարևոր է, թե իր բանաստեղծություններն ինչ տեսքով են հայտնվում այլ մշակութային դաշտում, այս դեպքում՝
Հայաստանում։ Այլ խոսքով՝ գրքի «սկիզբը»՝ կազմը, դառնում է Մեյերի համար մի կարևոր
ուղերձ՝ հասցեագրված հայ ընթերցողին։
Ասեմ, որ կազմի ստեղծման պատմությունը շարժառիթ դարձավ սույն հոդվածի
կայացման համար, և Մեյերի ժողովածուի թեմատիկ բնութագիրը ներկայացնելու փոքրինչ անսպասելի տեսանկյունից՝ գրքի կազմից (արտահայտության պլան) դեպի գեղարվեստական տեքստ (բովանդակության պլան)։ Սակայն նման կերպով ցույց տալու մարտավարությունը միակողմանի կլիներ, եթե անտեսվեր հակառակ ուղղությունը, այն է՝ գեղար7
Александр Науменко, Предисловие / Писатель, околдованный книгой (послесловие) / Комментарии //
Герман Гессе, Магия книги, М.: Книга, 1990, с. 6-7, 169-218, 219-238.
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վեստական տեքստերից դեպի գրքի կազմ, այլ խոսքով՝ բովանդակության պլանից արտահայտության պլան։
Մեյերի բանաստեղծությունները դառնում են յուրօրինակ միջոց՝ «հայելի»՝ չինական
մշակութային լանդշաֆտ ներթափանցելու համար։ Ջարդված հայելին մեր համատեքստում
ընթերցողի ճանաչողական ճիգի, ուժի մետաֆորն է։ Ընթերցողը միայն ջանքի միջոցով
կարող է ներթափանցել ոչ միայն Մեյերի պոետական աշխարհ, այլև մշակութային լանդշաֆտ։ Նկատենք, որ կազմի գունային համակցումը (շարակարգ) շատ ներդաշնակ է։ Խոսուն են նաև կազմի վրայի երկու պատկերները, որոնց կապող օղակը բնությունն է
(Մեյերի նկարի ֆոնը և լանդշաֆտը՝ կոտրված հայելուց անդին)։ Նկարների ընտրությունն
արդեն իսկ խոսում է բանաստեղծությունների «բնակենտրոնության» մասին։ Վերջինս կարևորված է ոչ միայն գրքի «փաթեթավորման», այլև տեքստային մակարդակում։
«Տասներկուսի վերադարձը» ժողովածուն բացվում և ավարտվում է բնության տեսարաններ (չինական ու պերուական) նկարագրող բանաստեղծություններով («Տպավորություն Սույանգի ներքո», «Տխուր հանդիպում Մաչու Պիկչուի հետ») (Մեյեր, էջ 13, 91)։
Բնության և կենդանական աշխարհի վերաբերյալ սրտացավ մտորումները երևան են գալիս «Վիրավոր գայլը», «Մարդկանցից անդին աշխարհը», «Արքայաժառանգ» բանաստեղծությունների մեջ (Մեյեր, էջ 45, 61, 90), իսկ սուբյեկտիվ ապրումներն ու դատողությունները՝ «Խոլորձի կտակը», «Մրջյուն», «Պիրանյա», «Մայիս», «Ոռնացող դղյակը» բանաստեղծություններում (Մեյեր, էջ 30, 32, 36, 38, 47)՝ բնության տարրերով, երևույթներով, կենդանիներով միահյուսված ու միջնորդավորված։
Գրքի կազմի կարևոր ցուցիչներից է նաև խորագիրը՝ “Տասներկուսի վերադարձը»,
ինչը բանաստեղծի՝ տեքստի ամբողջական ընկալման և դրանից բխող մեկնաբանության
արդյունք է, այլ խոսքով՝ ընթերցողին ուղղված մետաուղերձ։ Տասներկուսի թեման հանդիպում է «Տասներկուսը» և «Տասներկու հեռավոր տեսարժան վայրեր» բանաստեղծություններում (Մեյեր, էջ 60, 65), որոնցում բնությունը և բնության տեսարանները նույնպես առկա են։
Ո՞վ է տասներկուսը։ «Ես Տասներկուսն եմ։ // Հայրենի քաղաքում ընկերներս ինձ
Յութոնգսիի Մեծ կղզի են անվանում. // Սիրելի՛ այցելու, // Դու արթնացրիր հոգիս միլիարդավոր տարիների խոր քնից, // Ու ես լսեցի տոնկինյան կապիկի ու հրաշալի թռչունների
հղած ողջույնները. // Իմ՝ ժամանակից խունացած ականջները // Զգացին քո շնչի ու կարոտի աղաղակը» (Մեյեր, էջ 60)։ Ըստ էության՝ քնարական Ես-ի հասցեատերը հայ ընթերցողն է, որին էլ ուղղված է հիմնական ուղերձը՝ «Տասներկուսի վերադարձը»։ Ուշադրություն դարձնենք՝ ոչ թե տասներկուսի գալը, այլ վերադարձը, ինչը խոսում է բանաստեղծի
միստիֆիկացիայի, կամ այլ տեսանկյունից նայելիս՝ բանաստեղծի ժամանակի ցիկլային և
ոչ թե գծային (ռացիոնալ) ընկալման մասին։
Եթե, օրինակ, «Ռիգվեդայում» Պուրուշային նվիրված հիմնում («Հիմն՝ Պուրուշային»)
վերջինիս մարմինը ներկայացվում է օբյեկտիվորեն՝ առանց հուզական և սուբյեկտիվ ապրումների8, ապա նույնը չի կարելի ասել Մեյերի բանաստեղծության մասին. «Այժմ տաս8

«Հազարգլխանի, հազարաչքանի, // հազարոտանի» Պուրուշան– նա բոլոր կողմերից ծածկել է երկիրը
և տասը մատնաչափ նրանից բարձրացել վեր։ <․․․> Այդպիսին է նրա մեծությունը, // բայց նրանից
ավելի հզոր է ինքը՝ Պուրուշան, // նրա մեկ քառորդը աշխարհն է էակների// երեք քառորդը անմահն է
երկքում։ // Երեք քառորդով նա վեր է բարձրացել, // իսկ մեկ քառորդով մնացել այստեղ։ // Այստեղից
բարձրացել է բոլորի վրա – // նրանց, ովքեր, ապրում են ուտելով, և նրանց, ովքեր // չուտելով են ապրումե (թարգմ․ ռուսերենից՝ Հենրիկ Էդոյան) (Հին Արևելքի պոեզիան (կազմ․ և խմբ․ Հ․ Էդոյան), Երևանի
համալսարանի հրատ․, Երևան, 1982, էջ 270-270)։
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նյակ կիլոմետրեր ձգվող իմ վերքը բաց է քո առաջ, // Շունչս մի ակնթարթում դարձնում է
քեզ վկան նախագոյության. // Դու կարող ես զգալ հեքիաթային վիրավորանքը լեռան սրտի, //
Իմ մաշկին կանաչն է դուրս գալիս, // Ճակատիս ծաղկունքն են ծաղկում, // Դեպ կողքիս
ալեկոծվող ջրավազանն եմ ես // Շրջում իմ մեջքը հազար տարեկան, // Գիշերային աստղալից երկնքում // Միայն անսահմանությունից առավել խորին ու հնչեղ զգացմունքներն
են ընդունակ // Ընկալելու և պահպանելու հավերժության ալիքներն անցած երիտասարդությունս նվաղած» (Մեյեր, էջ 60):
Եթե «Տասներկուսը» բանաստեղծության մեջ քնարական Ես-ի մարմինը և դրա՝
տարածական ու ժամանակային պլանում չափազանցությունը (հիպերբոլ) միջոց են անձնական, սուբյեկտիվ ապրումները հատվածաբար մանրամասնելու համար, ապա «Տասներկու
հեռավոր տեսարժան վայրեր» բանաստեղծության մեջ քնարական Ես-ը «Ձերդ Մեծության»
(ենթադրաբար՝ Աստծո) և բնության հակադրման համատեքստում փոքրացված (լիտոտա)
է «Ձե՛րդ Մեծություն, այս գարնանը՝ մինչ օձերի արթնանալը, ժամանա՛կ գտիր, // Գրկի՛ր
ինձ, վերացրո՛ւ խորշոմներս, // Քո պատմություններով արթնացրո՛ւ ծաղիկներին, // Որ
մրցեն իրենց վսեմությամբ ու ուղղաբերձ ժայռերից // Ցած նայեն ու ծիծաղեն մամուռի
վրա: // Այս ամենը քո մաշկի վրա է աճում, Ձե՛րդ Մեծություն, // Ես էլ թաքնված եմ դրանց
մեջ, սուզված քո շնչի մեջ. // Այս բոլոր հեռավոր տեսարժան վայրերը հավաքվել են մի
սրտում // Ու դարձել բարձունք, որին ես ձգտում եմ: // Ես քեզ բաց չեմ թողնի իմ տեսադաշտից. // Ինչպես կոալան է ննջում ծառին, // Այնպես էլ ես կյանքս սնուցող արյունս կտամ
հոգուդ մեկ մասնիկի համար» (Մեյեր, էջ 66-67)։ Նույն բանաստեղծության մեջ տասներկուսի
թեման մատնանշում է Մեյերի այս բանաստեղծության մեջ պանթեիստական աշխարհընկալումը «Ձե՛րդ Մեծություն, դու մասնատվել ես տասներկու տեսարժան վայրի // Եվ քո ընձառյուծի նմանվող մասնիկները ամպերի նման տեսանելի են մեկ առ մեկ // 30 աստիճան դեպ
հյուսիս լայնությամբ» (Մեյեր, էջ 65)։
Անշուշտ, սույն գրքույկի կազմի իմաստային միավորներից է բանաստեղծուհու լուսանկարը9, որը տրամադրել է հենց ինքը՝ Մեյերը։ Ընթերցողը կարող է հարցնել, թե ինչ իմաստ
ունի հատուկ անդրադառնալ նկարին։ Ռոլան Բարտը «Լուսանկարչական տեղեկատվություն» հոդվածում բացահայտում է լուսանկարի պարադոքսի էությունը շեշտելով, որ դրանում
թաքնված է երկու տեղեկատվություն առաջինը՝ առանց կոդի, ծածկագրված իմաստի, քանի
որ լուսանկարը օբյեկտիվ իրականությունը նույնականորեն արտացոլելու հնարավորություն
է տալիս10 (մեր պարագայում՝ Մեյեր- բանաստեղծուհու)։ Ռոլան Բարտի մյուս տեղեկությունը
վերաբերում է կոննոտատիվ իմաստին՝ հարանշանակությանը։ Մեզ հետաքրքրում է Մեյերի
նկարում ոչ թե հիմնանշանակությունը՝ դենոտատիվ իմաստը, այլ հարանշանակությունը,
քանի որ Մեյերն իր ունեցած նկարներից ընտրել և ուղարկել է հենց այս մեկը։
Արդեն իսկ լուսանկարի ընտրությունը խոսում է հեղինակի՝ լուսանկարի մակարդակում ծածկագրված ուղերձի մասին։ Այլ կերպ ասած՝ Մեյերն իրեն «փաթեթավորում» ու հասցեավորում է (գիտակցաբար և անգիտակցաբար) հենց այս լուսանկարի միջոցով։ Տեղին է
հիշել Ռոլան Բարտի դատողությունները «Ռոլան Բարտը Ռոլան Բարտի մասին» յուօրինակ
գրքում։ Բարտը նշում է, որ ստոիկները իմասը հասկանալու համար առանձնացնում էին երեք
կողմ՝ նշանակիչ, նշանակյալ և անվանյալ (դենոտատ, ռեֆերենտ), իսկ երբ հարցը քննարկվում է
արժեքաբանության լեզվաբանության տեսանկյունից, ապա երեք այլ երևույթներ են հանդես
9

Ես ամենևին չեմ փոխվել, // նույն աղջիկն եմ՝ նիհար ու տկար տեսքով․․․ ( Մեյեր, էջ 16)
Ролан Барт, Третий смысл. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015, с. 10.
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գալիս։ Դրանք են՝ նշանակման գործընթացը, որը դասական լեզվաբանության ոլորտն է, ծանուցումը (երբ սեփական անձին վերաբերող տեղեկությունը հասցեագրում ենք լսողին) և ստորագրությունը (երբ անձը ցույց է տալիս ինքն իրեն և «անխուսափելիորեն ինքն իրեն ներկայացնում հանրային դիտման»)11։ Ռոլան Բարտի դիտարկումը ճիշտ և ճիշտ կարելի է տեսնել
Մեյերի լուսանկարի՝ ընտրության («նշանակման»), «ծանուցման» և «ստորագրման» օրինակով։
Մեյերի լուսանկարը դիտելիս աչքի են զարնում իրար հակասող մի քանի իմաստակիր
մանրամասներ։ Առաջինը՝ նկարի հասցեատիրոջը ներդաշնակ, կամարաձև հոնքերի տակից
ուղիղ ու շիտակ նայող աչքերն են՝ հնարավորինս լայն բացված, որոնք ուզում են բռնել հասցեատիրոջ հայացքը։ Սա, ըստ էության, կարելի է համարել գրողի սեփական անձի «ծանուցման» և «ստորագրման» մակարդակն է։
Բանաստեղծուհու անհույզ դեմքը և կեցվածքը (ուղիղ մեջք, կրծքավանդակը առաջ)
խոսում են կամքի, ամուր կամային հատկանիշների մասին, որոնք հստակ երևան են գալիս
միջանձնային հաղորդակցման ժամանակ, օրինակ՝ գրքույկի կազմի ձևավորման հարցը քննարկելիս, իսկ պոետական տեքստերի մակարդակում «Ընտանեկան ծանր նամակ» բանաստեղծության մեջ՝ հայրենի տնից հեռանալու որոշման մոտիվի շնորհիվ։ Նշված մոտիվը «սպրդում» է
նաև «Մի օր» բանաստեղծության մեջ («Մի օր // Ես անէացա իմ հայրենի տնից՝ // Սրտումս
պահած իմ սերը, // Որ ցուրտ ձմռանը // Մետաքսի նման ծածկեց գետինը») (Մեյեր, էջ 53):
Եթե մարմնի դիրքը, կեցվածքը, հայացքը կազմում են ուղերձի գիտակցական պլանը,
ապա մարմնի միջին և ներքևի շերտը վկայում են արդեն Մեյերի ուղերձի չգիտակցվող պլանը։
Դեպի հասցեատերը կիսով չափ շրջված մարմինը, որը ծածկել են ձեռքերը, խոսում են
միաժամանակ նրա ներփակվածության մասին։ Տեսողական պլանում Մեյերը հստակ կապ է
փորձում հաստատել իր հասցեատիրոջ հետ, բայց պետք է նկատել, որ մարմնի միջին և ներքևի
(ոտնաթաթեր) հատվածը «հակասության» մեջ են վերևի հետ։ Մեյերի մարմնի դիրքի, կեցվածքի
և ներքևի հակասությունը կարելի է համարել արդարացված՝ հաշվի առնելով իր հասցեատիրոջը ներկայանալի, շեշտադրված, խրոխտ կեցվածքով ներկայանալու հանգամանքը։
Ներփակվածությունը տեսանելի է ոչ միայն ժեստի մակարդակում, այլ նաև հագուստի։
Խոսքը ժակկարդյա կտորից պատրաստված պալանտինի մասին է, որը ծածկում է բանաստեղծուհու մարմնի միջին հատվածը։ Պալանտինը՝ որպես շղարշ, որոշակի խորհդավորություն է
հաղորդում Մեյերին և ստիպում հասցեատիրոջը ուշադրությունը սևեռել ոչ թե մարմնի, այլ
հագուստի, ժակկարդյա անհարթ կտորի և դրա շեշտադրված մանրամասներին։ Ժակկարդյա
կտորի վրա հստակորեն տեսանելի է նաև հակառակ երեսը՝ վայրի կատվազգիներին մատնանշող ֆակտուրան, որը շեշտադրված է հորիզոնական ճիշտ ծալվածքի միջոցով։
Ստացվում է՝ գիշատիչ կատվայինը (ներքին պլան) հակադրված է ծաղիկներին (արտաքին պլան)։ Ինչպես նկատում ենք, ժակկարդյա կտորի մանրամասները նաև Մեյեր-բանաստեղծի «ներսը» և «դուրսը» նկարագրելու համար են։ Եթե “դուրսը» վկայում է կանացիության մասին, ապա «ներսը»՝ ընձառյուծի, վագրակատվի, հովազի մորթու միջինացված ֆակտուրան մատնանշում է . . . ։ Սա թողնում ենք մեր ընթերցողին։
Գուցե «Սպունգի ծանրությունը», «Անմիտ վերջույթները», «Մերկ լոգանքը», «Անգլիական գիշերային խալաթը», «Արյունահոսություն», «Աշնան կեսին» բանաստեղծությունները
(Մեյեր, էջ 14, 40, 41, 43, 49) կարող են օգնել ընթերցողին անուղղակի կերպով «ներսը» վերակառուցելու։
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Ролан Барт, Ролан Барт о Ролане Барте. М.: ООО “Ад Мaргинем Пресс”, 2014, с. 167-168.
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«Ներսը» և «դուրսը» կարելի է տեսնել «Երազային վերադարձ դեպի Ցինգսի լիճ» բանաստեղծության օրինակով. «Ես սոսկ կարող եմ քնած մնալ՝ // Թաքնվելով բամբակի մեջ, որ սիրեմ քեզ // Այնքան ժամանակ, քանի դեռ սիրտդ մաքուր է զմրուխտի պես // Այդժամ ես
փշրված ժայռի ու կանաչավուն մամուռի միջով կթափվեմ ջուրն // Ու կձգտեմ քո սիրուն ու
կպաշտպանեմ քեզ գալիք միլիարդավոր տարիներին» (Մեյեր, էջ 46)։
Գրքույկի կազմի վերջին բաղադրիչը բանաստեղծուհու անունն է, ավելի ճիշտ գրական
կեղծանունը՝ Մեյեր։ Հետաքրքրական է, որ նա չի ցանկացել նշել իր իսկական «չինական»
անունն ու ազգանունը։ Այսինքն՝ նախընտրել է հայ հանդիսատեսին ներկայանալ իրական
արտաքինով՝ լուսանկարի միջոցով, բայց երևակայական անվանմամբ՝ կեղծանվամբ։ Իրականում Մեյերը նրա սիրած տղամարդու փոխառված ազգանունն է, որը միաժամանակ նրա
բանաստեղծությունների չինարենից անգլերեն թարգմանիչն է։ Այս առումով սիրած տղամարդուց «վերցված» անունը կարելի է դիտարկել որպես սիրած տղամարդու հետ նույնականացման մի յուրօրինակ ձև։
Անշուշտ, սիրած տղամարդու անունը կրելը գուցեև հոգեբանորեն հաճելի է, հատկապես երբ անտարբեր չես, բայց, կարծում ենք, միայն դա բավարար չէ կեղծանվան ընտրության
համար։ Մեյեր անունը, բացի ինքնակենսագրական տարրերից, մատնանշում է նաև բանաստեղծուհու եվրոպական, ավելի կոնկրետ՝ անգլոսաքսոնական կողմնորոշումը։ Մեյեր կեղծանունը դառնում է մուտքի այցեքարտ՝ անգլոսաքսոնական լեզվամշակութային միջավայր
մտնելու համար, ինչը, հավանաբար, դժվար կլիներ չինական անուն ազգանունով։
Մեյերի եվրոպական կողմնորոշումը կարող ենք փաստարկել նաև ոսպնյակների միջոցով աչքի գույնի փոփոխությամբ՝ եվրոպականացմամբ։ Արտաքինի հնարավոր եվրոպականացումը և եվրոպական կեղծանունը խոսում են նրա՝ (հավանաբար) ազգային ինքնության
անլիարժեքության մասին։ Եվրոպականը դրսևորվում է նաև Մեյերի արտաքինի՝ հագուստի՝
ժակկարդյա կտորից պալանտինի միջոցով։
Պալանտինը (palatine) որպես հագուստ շրջանառության մեջ է դրվել 17-րդ դարի 70ական թթ, երբ Եղիսաբեթ-Շարլոտտա Պֆալցին (ֆր.՝ Palatinat)՝ Ֆիլիպ I Օրլեանի կինը մրսելով
ուսերը ծածկել է սամույրե մորթիով12, ինչն էլ իր հերթին մի գեղեցիկ հնարանք է դարձել
կանանց հագուստի «զինանոցում»՝ մարմնին խորհրդավորություն ու հետաքրքրություն հաղորդելու, (տղամարդկանց) հայացքը իրենց մարմնի վրա երկար պահելու, մարմնի վերին
հատվածի բարեմասնությունների չափից ավելի արտահայտվածությունը կամ դրանց նվազ
ներկայությունը քողարկելու համար։
Եվրոպական քաղաքակրթության արգասիք է նաև պալանտինի «նյութը»՝ ժակկարդյա
կտորը, որի մանելու տեխնոլոգիան հնարավոր դարձավ ֆրանսիացի վարպետ Ժոզեֆ Մարի
Ժակկարդի (1752-1834) ստեղծած մեքենայի շնորհիվ13։
Արևմուտքը շոշափելի է ոչ միայն Մեյերի հագուստի ու աչքերի գույնի ընտրության
մեջ, այլ նաև տեքստային մակարդակում («Ֆինանսական ճգնաժամ», «Անգլիական գիշերային
խալաթ», «Վաղ առավոտ՝ 4։00-ին, Բլայ կարդալիս») (Մեյեր, էջ 26, 41, 56)։ Արևմտյան քաղաքակրթության մշակութային կապիտալը և դրա կերտողները երևան են գալիս նաև «Բոդլեր»,
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Осинка, Откуда появились палантины / http://www.retromoda.ru/things/palatine.html - 24.04.2017. Կամ՝
http://shubki.info/mehovaya-moda/mehovye-nakidki/82-palantin-lizelotty.html -24.04.2017.
13
В. В. Лемантов, Жозеф-Мари Жаккард // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. Xia, 1894, с. 708 /
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%96%D0%B0%D0%BA%D0%BA%
D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8 -24.04.2017.
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«Իվան Գոլ», «Աքիլլես», «Նվաղելով Ցինհայի համար», «Վաղ առավոտ՝ 4։00-ին, Բլայ կարդալիս»,
«Ելաբուգա», «Այսօրվանից սկսած» (Հինգը) (Մեյեր, էջ 19, 20, 22, 23, 56, 62, 87) բանաստեղծություններում։ Կարևոր թեմաներից է էկո-գիտակցումը («Ջրասուզում», «Մարդկանցից անդին
աշխարհը», «Արքայաժառանգ») (Մեյեր, էջ 51, 61, 90) և քրիստոնեությունը («Երուսաղեմ»,
«Շվայտություն», «Դու և ես») (Մեյեր, էջ 54, 55, 64)։
Այսպիսով, վերը շարադրվածից կարելի է եզրակացնել, որ գրքի կազմի, հեղինակային նկարների և նրա գրական ժառանգության թեմատիկ քննությունն արդյունավետ է,
երբ դիտարկվում է եռանդամ հակադրամիասնության մեջ։ Նման մոտեցման պարագայում
նախաբանի քարացած ձևաբովանդակային սահմանները ընդլայնվում են, և այն արդեն
ստանում է ժանրային նոր տարրեր՝ «դիմակներ»՝ նախաբան, դիմանկար, էսսե և այլն։
Ժանրի քարացած սահմանների ընդլայնմանը նպաստում է այն նշանագիտական գաղափարը, որ տեքստ են ոչ միայն գրական ստեղծագործությունը, ամբողջ բանաստեղծական
ժողովածուն, այլև գրքի կազմը, հեղինակի լուսանկարը, լուսանկարում հեղինակի հագուստը՝ որպես «խոսքային» դրսևորում, կեցվածքն ու ժեստերը։

ТИГРАН СИМЯН
О СООТНОШЕНИИ КНИЖНОЙ ОБЛОЖКИ, АВТОРСКОЙ ФОТОГРАФИИ
И ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ МЕЙЕР “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ”)
РЕЗЮМЕ
В статье сжато описываются различные подходы анализа предисловия, как отдельного
жанра литературной критики. Предлагается провести демаркационную линию между такими
жанрами как введение, предисловие и вводная статья, а также прилагается практический образец “нетрадиционного” описания предисловия на примере поэтического сборника стихов
современной китайской поэтессы Мейер. Предисловие моделируется на основе тернарной
оппозиции։ обложка книги, личная фотография поэтессы и поэтические тексты. Выбранный
подход расширяет границы традиционного предисловия, и оно уже функционирует на
межжанровом стыке вводной статьи, эссе, литературного портрета и т.д.
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TIGRAN SIMYAN
ON THE RELATIONSHIP AMONG BOOK COVER, AUTHOR'S
PHOTOGRAPHY AND POETIC TEXT
(ON THE EXAMPLE OF MEYER’S BOOK “TWELVE BACK”)
SUMMARY
The article briefly describes various approaches to the analysis of the preface, as a separate
genre of literary criticism. It is proposed to make a demarcation line among such genres as an
introduction, a preface and an introductory article, as well as a practical example of an
"unconventional" description of the preface on the example of the collection of poems by modern
Chinese poetess Meyer. The preface is modeled on the basis of the ternary opposition; the cover of
the book, the personal photo of the poetess and poetic texts. The chosen approach extends the
boundaries of the traditional preface, and it already functions at the intergenrе junction of the
introductory article, essay, literary portrait, etc.
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¶ð²Î²Ü²¶ÆîàôÂÚàôÜ

ԳՐԵՏԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
ºð¶ÆÌ²ÜøÀ è²ö²ÚºÈ ä²îÎ²ÜÚ²ÜÆ ìÆä²ÎÜºðàôØ
Ռափայել Պատկանյանի ստեղծագործության մեջ իր հաստատուն տեղն ունի գեղարվեստական արձակը, որը դեռևս համակողմանիորեն չի մեկնաբանվել, մասնավորապես չի արժևորվել արձակում Պատկանյանի երգիծական վարպետությունը, ավելին, Պատկանյան արձակագիրը հաճախ ստորադասվել է Պատկանյան բանաստեղծին. «Նա հայտնի
է իբրև վիպասան, սակայն վիպասանական բանաստեղծության մեջ նույն հաջողությունը
չունի, ինչ որ ուներ որպես քնարերգակ»,- գրել է գերմանացի հայագետ Արթուր Լայստը1:
Արձակում գրողի երգիծանքը տեսնում ենք և՛ Նոր Նախիջևանի բարբառով գրված
պատմվածքներում ու պատկերներում, և՛ վիպակներում, և՛ գրական հայերենով գրված
պատմվածքներում. «Գամառ-Քաթիպան իր արձակ գրվածքներով մի Ջոնաթան Սվիֆթ էր:
Նույնչափ թունավոր, կծու և անողոք, թեև ոչ անգլիական երգիծաբանի չափ հանճարեղ...
Բավական է, որ մեկը այս կամ այն կերպ դուր չգար Ռաֆայել Պատկանյանին, թեկուզ իր
դեմքով, կեցվածքով, Սյուլյուկը կար ու կար իր ժահրաթաթախ գրչով»2:
Պատկանյանի երգիծական տաղանդը վիպակներում արտահայտվել է թեև ոչ նույն
ուժով ու չափով, ինչ նորնախիջևանյան պատմվածքներում, սակայն, իսկապես, «Պատկանյանի արձակի վիպագրական մասը նոր երևույթ էր հայ վեպի պատմության մեջ, ուր հատկանշվում էր ժանրի զարգացման նոր որակը: Այն հիմք ծառայեց հայ հոգեբանական վեպի
զարգացման համար՝ դառնալով նախորդն այն վեպերի, որ ստեղծելու էին Շիրվանզադեն,
Նար-Դոսը»3: Ուշագրավն այն է, որ անգամ իր «լուրջ» գրվածքներում է Պատկանյանը
դիմում երգիծանքին՝ այն դարձնելով իր արվեստի մի բնորոշ կողմը. «Իսկական ծիծաղը, ամբիվալ, թե համապարփակ, չի բացառում լրջությունը, այլ մաքրում և լրջացնում է այն: Մաքրում
է դոգմատիզմից, միակողմանիությունից, կարծրացումից, ֆանատիզմից ու կտրականությունից, վախի կամ սարսափի տարրերից, դիդակտիզմից, միամտությունից ու պատրանքից, հիմար միագծությունից, միանշանակությունից և տխմար բարձրագոչությունից: Ծիծաղը չի թողնում լրջությանը լճանալ ու կտրվել կեցության անավարտ ամբողջությունից:
Նա վերականգնում է այդ ամբիվալ ամբողջականությունը: Այսպիսին են ծիծաղի ընդհանուր գործակիցները մշակույթի և գրականության պատմական զարգացման մեջ»4:
Անգամ «Ես նշանած էի» վիպակը, որ առավելապես աչքի է ընկնում ռոմանտիկականությամբ ու քնարականությամբ, ունի երգիծական ինչ-ինչ տարրեր, որոնք, համապատասխան վիպակի բուն էությանը, արտահայտվում են բարեմիտ հումորով ու ժպիտով:
Ուշագրավն այն է, որ Պատկանյանի երգիծելու տաղանդը երևում է անգամ այս վիպակում:
Չհաշված այս կամ այն երևույթի հումորային մի քանի բնութագրումները (բազմիցս խոսելով
ուսանողների՝ սոված օրեր անցկացնելու, նյութական սուղ պայմանների մասին՝ Պատկանյանը նրանց հաց ուտելը համարում է «փորերի ճճուն հանդարտեցնել», Միքայելը և նրա
ընկերները խոսում են երազների մասին. ընկերը համոզված է, որ երազներն իրականանում են, որ երբ, օրինակ, ինքը երազում ջուր է տեսնում, կամ կուշտ հաց է ուտում, կամ էլ
ամբողջ օրը քաղցած ու անծխախոտ է անցկացնում. «Երևի դու էլ երեկ երազումդ ջուր էիր
1

«Արձագանք», Թիֆլիս, 1885, թիվ 26, էջ 2:
Շիրվանզադե Ալեքսանդր, Երկերի ժողովածու 10 հատորով, Հտ. 8, Երևան, 1961, էջ 186:
3
«Հանդես» ԵԹԿՊԻ-ի գիտական ուսումնասիրությունների, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002,
թիվ 1, տե՛ս՝ Մուրադյան Լաուրա, «Ազգային գաղափարախոսությունը Պատկանյանի գեղարվեստական արձակում», էջ 141:
4
Бахтин М., Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, Москва, 1965,
ст. 6-7.
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տեսել»,- պատասխանում է Միքայելը՝ հումորով ակնարկելով ընկերոջ սոված մնալը, կամ,
խոսելով Պետերբուրգի հայերի՝ աղքատ ու սոված ուսանողների նկատմամբ սառն ու անտարբեր վերաբերմունքի մասին՝ Օհաննեսն ասում է. «Երևի թե սառ երկիրը ազդում է
նոցա հոգու ջերմաչափին»)՝ այս վիպակում երգիծանքը կապված է հիմնականում Ալեքսանի կերպարի հետ: Պատկանյանն ինքը հաստատում է նրա ոչ միանշանակ կերպար լինելը. «դորա բարքն ու վարքը երկու կողմ ունին` լույս և մութե: Ալեքսանն իր ճարպկության, խորամանկության շնորհիվ հարմարվում է մայրաքաղաքի խառնաշփոթ կենցաղին,
ոչ միայն իր գլուխն է պահում, այլև դառնում մի «հարկավոր անձե մշտապես կարիքի մեջ
գտնվող իր հայրենակից ուսանողների համար: Գրողը հումորով է վերաբերվում նրա
շատախոսությանը՝ «Բայց ես նորա փիլիսոփայությունը ընդմիջեցի»5, ինչպես նաև ներկայացնում արտաքինը. «Երևակայեցեք այսպիսի մի հրեշ. հասակը ոչ ավել, ոչ պակաս՝
երկու գազ ու մի քառորդ, մարմինը չոր-չոր, բրդոտ, սև, մազերը նմանապես սև, բայց այնպես սև, որ առաջին անգամ տեսնողը դժվար կիմանա՝ բոշա՞ է դա, թե հայ: Քիթը այնչափ
մեծ, որ գրեթե երկայնության կես մասն է բռնում, ոտները ծուռ-ծուռ ու կարճլիկ, բերնի
ատամներից շատերը մնացել են մուշտի կռվումը, ուրեմն խոսելիս դժվար է նորան հասկանալը, եթե սովորած չլիներ նորա արտասանության, զոր օրինակ շ, ժ, չ, ճ, ջ, ծ տառերը
անտարբեր ս, զ է արտասանում: Գիտե փոքր-ինչ ռուսերեն, հայերեն էլ խոսում է, վա՞յ էն
հալին, թուրքերենիցն էլ միանգամայն անտեղյակ չէ՛, բայց խոսակցության ժամանակ
բոլոր այդ լեզուները իրար հետ խառնելով կենդանի պատկերացնում է Բաբելոնի լեզվախառնության օրը» (3, 28): Դիմապատկերն ստեղծված է երգիծական գրոտեսկով, որ ապացույցն է նրա ճարպիկ, քիթն ամեն տեղ մտցնող և անդնդհատ միջադեպերի մեջ գտնվող
էության: Ալեքսանն ինքը խոստովանում է, թե ինչպես է զանազան հնարքներով միշտ
գումար ունենում, «աղայավարի թալանում», բայց հեղինակի վերաբերմունքը նրա նկատմամբ
ժխտողական չէ, այլ նրան վերաբերվում է հումորով, որովհետև նախ օգնում է ուսանողներին, հետո էլ՝ գիտակցելով իր արարքները՝ երբեք չի խոստովանում, որ հայ է. «Ախր ինչու
եմ իմ ազգի անունը խայտառակըմ. լավն էն ա գռեքին ուշունց տան, նեժելի հային» (3, ):
Լաուրա Մուրադյանը «Փառասեր» վիպակի Ալթմազովի նախատիպն է համարում
«Պամպուլիոս» կատակերգության գլխավոր հերոսին, որ անխնա ծաղրի է ենթարկվում
հարուստ հարսնացու գտնելու զավեշտական փորձերի համար. «Ի տարբերություն պիեսի,
վեպում արդեն ի ցույց է հանվում տիպական մի կերպար, մերկացվում է փառքի ու հարստության հասնելու ուղիներում ինքնաբացահայտվող երիտասարդի սին էությունը»6:
Ճիշտ է՝ և՛ «Փառասերում», և՛ «Պամպուլիոսում» հերոսների մեծագույն նպատակն է հարուստ հարսնացու գտնելը, այնուամենայնիվ, սրանց միջև տարբերություններն ավելի
շատ են, քան ընդհանրությունները: Պամպուլիոսը, ի տարբերություն Ալթմազովի, ստեղծագործության ամբողջ ընթացքում ծաղր ու ծանակի է ենթարկվում: Ալթմազովն իսկապես կրթված է, բանիմաց, իսկ Պամպուլիոսը ոչ մի արժանիք չունի, ամբողջովին բացասական կերպար է: Ալթմազովի էությունը Պատկանյանը բացատրում է նրա անձնական
որակներով և ստացած դաստիարակությամբ, հեգնում այդ հայատյաց դաստիարակությունը. հայրը փոքրուց նրան հավատացրել էր, որ «այդ չնչին «յան» մասնիկը կարող էր
շատ խոչընդոտներ դնել նրա առաջ: Հայ ազգի արժանիքների մասին զրույցները չեն
գրավում նրան, որովհետև ինքն զբաղված է միայն իր անձով. «Այդ ու այդպիսի խոսքերը,
նա «յան» մասնիկի հետ միասին վաղուց հանել էր մտքեն, ինչպես «կենցաղույս ծովի
մեջեն դուրս ցցված խութերը», որ կարող էին նորա նավին վնաս հասցնել. ինչպես որ օր ու
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Պատկանյան Ռափայել, Երկերի ժողովածու 8 հատորով, հտ. 3, Երևան, 1966, էջ 27 (Այսուհետև այս
հատորից բերված մեջբերումները կնշվեն միայն տեղում՝ սկզբում՝ հատորը, այնուհետև՝ էջը):
6
Հայ վեպի պատմություն, Երևան, 2005 թ., էջ 192:
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գիշեր նորան խրատել էր զավակասեր ծնողըե (3, 86): Նկատելի է գրողի անթաքույց հեգնանքը. «Հեգնանքը գրոհում է հիմնականում ոչ հարգալիցին ու հիմարին, այն ավելի սառն
է և հանգիստ, ավելի չափավոր երանգով և ավելի կիրթ: Այն ավելի շատ է փորձում արթնացնել մտածողության ինքնուրույնություն...»7: Ալթմազովն ամեն ինչ անում է հարուստ
աղջիկ գտնելու համար, մերժում ազնիվ ու պարկեշտ Սուսաննայի սերը, վստահ է իր ուժերին, որովհետև մայրաքաղաքում արտաքինը հաջողության հասնելու միակ գրավականն
է, իսկ ինքն արտակարգ գեղեցկություն ունի. «Որքան հերոսական միջոցներ մի ստոր բանի
համար»,- հեգնում է գրողը նրա չարչրանքները: Նկատելով, որ Կաբիլքինը երկու տեսակ
մարդկանց հետ է գործ ունենում՝ «մինը խնդրողք և մյուսը հավասարք»՝ Ալթմազովը նստում է
ոսկենկար աթոռի վրա՝ հասկացնելով, որ ինքը երկրորդ տեսակն է: Պատկանյանի քնարական շեղումների և ազգի մասին խորհրդածությունների մեջ, որոնք մեծ տեղ ունեն վիպակում, հեգնանքն ազգային թերությունների նկատմամբ երբեմն զայրույթի է հասնում,
քանզի դրա մեջ է մեր ողբերգությունը. «... հային մինչև անգամ հրամայված չէ յուր աստվածատուր խելքը ի գործ դնելու. նորան միայն թույլ տված է խելքի տեղ խորամանկություն գործածելու. խորամանկություն, որ ատելի, անգոսնելի և բարեմիտ մարդոցմե հալածած ստրկի հատկություն է... Բայց, ավա՜ղ, Ալթմազովի ո՛չ նպատակն էր սուրբ, ո՛չ գաղափարը և ո՛չ զգացմունքը: Ինչպե՞ս կարելի էր, որ նա և՛ յուր կյանքի հետ ունեցած պատերազմի հաղթանակը առներ, և՛ աշխարհի առջև պարզերես մնար» (3, 98): Կաբիլքինի կնոջ
բերանով Պատկանյանն արտահայտում է իր պատկերացումն իսկական հայի մասին.
Ալթմազովը չի կարող լավ մարդ լինել, քանի որ լավ հայը երբեք չի ռուսանա, իսկ “վատ
հայեն վատթար մարդ չի կա աշխարհիս երեսինե: Ալթմազովը, սակայն, անպատիժ չպետք է
մնա, ինչպես անպատիժ չի մնում Պատկանյանի ոչ մի ազգատյաց հերոս. նրա սպասումները չեն արդարանում, և պարահանդեսին մնում է միայնակ ու արհամարհված, անհարմար դրության մեջ, Եվդոքիան էլ մերժում է նրան, որովհետև չի կարող ապրել այնտեղ,
ուր «մարդիկ և կովերը մի կտուրի տակ են կենում:
Պատկանյանի երգիծելու ձիրքն արտահայտվել է նաև «Տիկին և նաժիշտ» վիպակում: Այս դեպքում գրողի թիրախը հայատյաց Ասատուր աղան ու նրա աղջիկն են: Նրանք
երազում են հարուստ փեսացուի մասին, Ասատուր աղան անպայման ռուսի պիտի տա իր
աղջկան, որ հարուստ լինի, ոչ թե մի «անփոխան հայի», նրա համար միևնույն է, թե ինչ
խոսքեր կհնչեն հայի հասցեին, նույնիսկ աղջկա նշանադրության օրը նրա համար միևնույն է, թե որքան անպարկեշտ են իրենց պահում Դռոզդովն ու ընկերները, քանզի արժանապատվությունն անգամ մեռել է նրա մեջ: Նա ընդամենը մի միջադեպով որոշում է իր
տոհմի մեծությունը. «Հիմի տեսեցի՞ր, պարոն բժիշկ, թե Սոֆիաս ինչ երևելի օջախիցն ա»
(3, 156): Ակնհայտ է գրողի հեգնական վերաբերմունքն այսպիսի մարդու նկատմամբ, սակայն վերջում չենք կարողանում զսպել ծիծաղը, երբ Ասատուրը Սոֆիայի և Դռոզդովի
փախուստն անվանում է «ասպետական ռոմանտիզմե: Ռոմանտիկ Պատկանյանը այս դեպքում ևս պիտի պատժի հայատյաց աղջկան, որ տեսնում ենք Փարիզում նրա կործանումով:
Հրայր Մուրադյանն իրավացիորեն նկատում է, որ «Եթե Ալթմազովը մայրաքաղաքում կրթված
հայ երիտասարդի կրկնակն է, ապա «Տիկին և նաժիշտ» վիպակի հերոսուհին՝ Սոֆիան,
«Մայրաքաղաքում կրթած հայ աղջիկ» բանաստեղծության հերոսուհու բազմակողմանիորեն գծված կերպարն է»8:

7
8

Дземидок Б., О комическом, Москва 1974, ст. 94.
«Գրական թերթ», Երևան, 1947, թիվ 14, էջ 3:
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ГРЕТА ГАСПАРЯН
САТИРА В РОМАНАХ РАФАЭЛЯ ПАТКАНЯНА
РЕЗЮМЕ
Сатира характерная черта в работах Рафаэля Патканяна: писатель даже в своих «серьезных» работах использует сатиру. Яркий пример - это его романы. Автор использует различную
степень сатиры в своих романах: в большенстве иронию и юмор. Писатель иронией уничтожает предателей нации, высокомерных героев, а описывая искренних и добрых героев, он
использует доброжелательный юмор.

GRETA GASPARYAN
SATIRE IN RAFAEL PATKANYAN'S NOVELS
SUMMARY
Satire is a characteristic side of Rafael Patkanyan's work. The writer applies to satire even in
his “serious” works. The vivid example is his novels. In his novels the author uses different levels of
satire, mainly sarcasm and humour. With the help of sarcasm the author destroys arrogant heroes and
those who forget the nation but applies kind humour for his honest and harmless heroes.
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Ð²êÎ²Ü²Èàô ºì ÜºðºÈàô ²êîì²Ì²ÚÆÜ ÞÜàðÐÀ
(¸. ¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ «²ìºÈàð¸À» ä²îØì²ÌøÆ àôêàôòØ²Ü öàðÒ)
Երկու բան պետք է լցնի մարդու հոգին հիացմունքով ու հարգանքովª
աստղալից երկինքը գլխի վերևում և բարոյական օրենքը սրտի մեջ£
Գարեգին Նդժեհ
Դերենիկ Դեմիրճյանի բազմաժանր գրական ժառանգության մեջ առանձնահատուկ
տեղ ունեն պատմվածքները£ Բանաստեղծական փորձերից հետո գրողն արձակի և դրամատուրգիայի ժանրային հնարավորությունների սահմաններում շարունակում էր
§ներքին մարդու¦ քննությունըª ուշադրության կենտրոնում պահելով մեղքի, հանցանքի ու
անխուսափելի պատժի թեման£ Դեմիրճյանն ապրում էր հասարակական, քաղաքական
հզոր տեղաշարժերի ժամանակներում և հնարավորություն ուներ իրեն հետաքրքրող թեմատիկան ներկայացնելու ժամանակային շատ լայն ընդգրկումովª հեռավոր պատմական
դեպքերից մինչև իր ապրած օրերը£
Կյանքիª բարդ ու անսպասելի բախումներով հարուստ խճանկարում գրողն ուշադրության կենտրոնում պահում է մարդուն և դիտարկում նրա ապրումները, երբ հարկավոր է որոշում ընդունել£ Խնդիրը հատկապես բարդ է, երբ վտանգված է հերոսի կյանքը
կամ ժողովրդի ապագան£ Գրողի անհատապաշտ հերոսների հոգեբանական շերտերի
քննությունը հետաքրքիր է տարբեր տարիքի ընթերցողներին, հատկապեսª աշակերտներին և ուսանողներին£
Դեմիրճյանիª 1910-20-ականներին գրած պատմվածքներիª §Ջութակ և սրինգ¦, §Սեփականություն¦, §Տերտերը¦, §Ժպիտը¦, §Ստամոքս¦ և այլն, շարքում առանձնանում է
§Ավելորդը¦, որը ժամանակի դաժան քննությանը դիմացած բացառիկ գրական արժեքներից է£ Այս պատմվածքի քննությունն ուսանողների հետ բազմաթիվ հաճելի, երբեմն էլª
մտածելու առիթ տվող անակնալներ է մատուցում£ Նշեմª տարբեր տարիների պատմվածքը
քննարկել ենք տարբեր մասնագիտական կուրսերում. շեշտում եմ այս հանգամանքը,
քանի որ հետաքրքիր է ստեղծագործության մեկնաբանության փորձերի բազմազանությունը£
20-րդ դարի սկզբինª 1917-ին, հրատարակված այս ոչ ծավալուն գրական երկն ունի
բազմաթիվ ենթաշերտեր, որոնց քննության միջոցով հնարավոր է լուծել և° ուսուցողական,
և° դաստիարակչական բնույթի հարցեր£
Պատմվածքում պատկերված են իրական դեպքեր. 1914-ի դեկտեմբերի 14-ին Սարիղամիշի բնակիչները թուրքական բանակի ճնշման տակ լքել են սահմանամերձ այդ քաղաքը, իսկ նույն ամսի 22-ին ռուսական զորքերը մտել են քաղաքª հարյուրավորների հետ
գերի վերցնելով նաև թուրքերի հրամանատար Իսխան փաշային£ Դեմիրճյանը պատմվածքի հենց սկզբում նկարագրում է խուճապային իրավիճակª ընթերցողին փոխանցելով
Հաճի աղայի ներքին տագնապը, և ընթերցողը նրա հետ անցնում է տնից խանութ, խանութից տուն ճանապարհը, խուճապահար փախչում վտանգից ու նրա հետ վճիռներ կայացնումª փորձելով հասկանալ նրա քայլերի պատճառա-հետևանքային կապերը£
Պատմվածքի գաղափարական, գեղարվեստական արժեքի քննությունն սկսում ենք
բառային աշխատանքով£ §Ավելորդը¦ կարդալուց ու վերընթերցելուց հետո (վերընթերցելը
պարտադիր պայման է) ուսանողները դուրս են գրում Դեմիրճյանի ոճը, պատմվածքի հերոսներին, քաղաքում տիրող խուճապը, Հաճի աղայի ներքին տագնապն ու վճիռ կայացնելու բարդ իրավիճակը բնորոշող բառեր, բառակապակցություններ, հատվածներ£ Հա-
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մառոտ այդ ամենն այս տեսքն ունիª որպես օրինակ. համընդհանուր տագնապը պատկերված է այսպես. §Զինվորների ու խանութպանների եռուզեռում մի անկարգություն նկատեց,
որ նրան դուր չեկավ¦1, §Դուրսը թաղի մեջ մեծ տագնապ էր¦, §Աղմո՛ւկ, վայնասո՛ւն¦,
§Քաղաքը տեղից վեր կացել գնում էր¦, §Ահա ճամփա ընկանª առանց բեռի ու հագուստի¦,
§…յափնջու վրա երկու երեխա նստեցրել, քարշ էր տալիս ձյան վրայով», §… հևալով և
լնգլնգալով գնում էր նրա ծերուկ հայրը¦, §Ահա քարավանը նորից շարժվում է¦ և այլն£
Հաճի աղայի տունն ու հերոսի հոգին ծվատող մտորումները Դ. Դեմիրճյանը պատկերում
է այսպես. §դեկտեմբերի ցրտին Հաճի աղան դուրս եկող չէր¦, “բայց այս անգամ վրիպեց¦,
§Նայում է նրան Հաճի աղան և իսկույն մոռանում է¦, §Եվ հիսուն տարի կանոնավոր ժամացույցի պես չքչքացել է նրա երջանիկ տունը և ահա այսօր պետք է քանդվեր£ Եվ ինչպես
ջրում խեղդվողը հանկարծակի արագությամբ հիշում է իր անցած կյանքի մանրամասները, այնպես Հաճի աղան հիշեց իր անցյալը…¦, §Այդ առաջին սահնակը այնպես ազդեց
Հաճուն, ինչպես մի հիվանդի մահը, որ թեև առաջուց սպասելի էր, բայց դեռ այնպես չէր
ազդում£ Բայց երբ վերջապես սպասելին փաստ է դառնում, մի դաժան ու սառը բան է
զգացվում, որ առաջ չէր կարելի երևակայել¦, §Նա սենյակի իրերն էր մտովի տեղավորում
ֆուրգոնի մեջ և որոնում էր ամենապետքական իրերը¦, §–Ե՞ս եմ թողնողը. տեսնինք
խզակին (սահնակ – Մ. Խ.) վրա տեղ կա՞…¦, §Նա դեղնել, մագաղաթ էր դառել¦, §Ճգնավորի
մոլուցքի մեջ ընկած հավատացյալի կրքով նա հետևում էր այդ պատկերին և աշխատում
էր երբեք, ոչ մի վայրկյան աչքից բաց չթողնել…. Դա իր մեղքն էր, ցածությունը, իր անգթությունը¦, §Անդամալույծը դառավ մի սուրբ, մի պաշտելի սուրբ նրա համար£ Նրա դիակը
սրբագործում էր ծերուկի մեղսալից սիրտը¦, §խստակյաց ճգնավորի երևույթ¦ և այլն£
Սրբունին բնութագրող պատկերներով գրողն ընթերցողի ուշադրությունը մի պահ շեղում
է համընդհանուր խուճապից, կարծես փորձում հերոսուհու արտաքին խաղաղության
միջոցով ընտանիքի անդամներին կտրել պատերազմական իրավիճակից ու վերադարձնել մարդկային բնականոն հարաբերությունների դաշտ, բայց իզուր. §Այդ մատներն
սպիտակ էին, կարծես ջրով լիքը¦, §Հաճին նայեց անդամալույծին, բայց չտեսավ նրան¦,
§… Բայց նրան ոչ ոք չէր նկատում¦, §– Դուք ձեր հոգեստանն ազատեցե°ք, ես անդամալույծ
եմ¦, §– Աստված հետներդ, գառնե°րս, գնացե°ք, ինձի մի°ք աշե¦ և այլն£ §Հանկարծակի աղքատներ, մի ժամում անտունացած մեծատուններ¦, §խաղաղ թշվառություն¦, §…և թշվառությունը հիմա այլևս անարգել ու հաստատ անցավ իր գործին¦ և նման պատկերներն ամբողջացնում են գաղթի ճամփան անցած ու հարևան գավառական քաղաքում հանգրվանած մարդկանց վիճակը£
Ընտրած հատվածների մեկնաբանության միջոցով շերտ առ շերտ բացահայտում
ենք հերոսների ներաշխարհը£
Ուսանողների զգալի մասի համար գլխավոր հերոսին տրվող §աղա¦ բնորոշումը
պատճառ է դառնում մերօրյա սոցիալ-քաղաքական հարցերի արծարծման£ Հարկ է լինում
հիշեցնել գրողի խոսքը. §Գրելով §Ավելորդը¦ª ես սուբյեկտիվորեն գրում էի մարդկանց
մասին£ Հաճի աղան վաճառական չէր, նա բուրժուազիայի ներկայացուցիչ չէր, այլ մարդª
իր բարոյական այլանդակությամբ և խղճի ձայնով£ Սրբունը մարդ էր իր վեհությամբ…¦£2
Տուրք տալով անցյալ դարի 20-ական թվականներին գրականությանը պարտադրվող կուսակցական պարտադրանքինª Դեմիրճյանը փորձում է §արդարանալ¦. §… ես էլ շոշափել
եմ, որոշ չափով, նաև սոցիալական խնդիրներ, գոնե տարերայնորեն, հումանիզմի քողի
տակ, ենթագիտակցորեն¦£3
Ճիշտ է, ուսանողներն ստիպված են գրողի վկայությունը հաշվի առնել, բայց նկարագրված դեպքերը մեր օրերի հետ համեմատելու փորձեր կատարում են, ավելի §զգուշավորները¦ պատմվածքի մյուս հերոսների, հատկապեսª Շմավոնի ու Հակոբի, հյուսն Պողոսի,
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Հաճի աղայի տանն աշխատելով հանապազօրյա հաց վաստակող աղքատ հարևանուհու
օրինակով են §հիմնավորում¦ մեր ժամանակների խնդիրների քննությունը£
Հերոսի §Հաճի¦ պատվանունը յուրաքանչյուր ընթերցող դիտարկում է հոգևոր դաշտիª իրեն հասանելի ճշմարտությունների չափով. այս հանգամանքի վրա պետք չէ առանձնապես շատ ուշադրություն դարձնել, պարզապես հարկավոր է շեշտելª Երուսաղեմ ուխտագնացությունն անգամ մարդու մարդացման ու փրկության միջոց չէ, եթե խախտվում են
համակեցության, հոգևոր գրված ու չգրված օրենքները£
Մոտ 70 տարեկան, բարձրահասակ, ծայրահեղ զգուշավոր, կյանքի կանոնավոր ու
ճշգրիտ հաշվարկով ապրող մարդ. սա հերոսի մասին ընթերցողի առաջին տպավորությունն է, իսկ եզրակացությունըª խելացի մարդ է£ Նշեմª ուսանողներից շատերը հատուկ
ուշադրություն են դարձնում պատմվածքի առաջին մի քանի պարբերությունների §ուղտի
վիզը առջև երկացած¦, §զգույշ աքլորի պես¦, §ավազակների ձեռքից աղվեսի պոչը պրծացնել¦ արտահայտությունների վրա, որովհետև դեպքերի զարգացման ընթացքում հեղինակը հերոսին պիտի բնութագրի §ուղտի տխրությամբ¦, ընտանիքի անդամներինª §հավերի պես համակերպվեցին ու լռեցին¦ արտահայտություններով£
Տասը տարեկանից հոր հետ քրդերի ու թուրքերի հետ առևտուր արած այս փորձառու
մարդն անցել է 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի բովով, թվում էª երբեք չի վրիպի£
Բայց կատարվել է անսպասելին. արդեն մեկ շաբաթ լուրեր են պտտվում թուրքերի հարձակման մասին, իսկ քաղաքում սովորական իրավիճակ է£ Առաջին հայացքից անհասկանալի է այդ երևութական խաղաղությունը. ութ երեխաների հայր Եղիշը §եպիսկոպոսական արժանապատվությամբ¦ առևտուր է անում ռուս զինվորների հետ, զվարճախոս
Պողոսը կատակում է անգամ §նահանջ¦ի թեմայով… Այս մարդկանց համար կա արդարացումª §աշխըրովի չէ՞¦£
Այս արդարացումը չկա, գոյություն չունի Հաճի աղայի համար, որը միշտ ապրել է
իր կանոններով£ Հերոսի ներքին խռովքը թանձրանում է այն պահից, երբ լսում է առաջին
բոթըª որդինª Շմավոնը, կառք չի գտել քաղաքում£ Հաճի աղան լավ գիտիª §երբեք չեն
սպասիª վտանգը գա ու փեշիցդ բռնի. պետք է ժամանակին որսալ խուսափելու անկրկնելի
վայրկյանը¦£ Խուսափել վտանգիցª փրկելու համար ամենակարևորը…
Ու նա տուն է շտապում…
Առաջին հայացքից թվում էª հերոսի նպատակն ընտանիքի անդամների փրկությունն է£
Այս հարցում ուսանողների կարծիքները բաժանվում են. մի մասը հենց սկզբից բացասաբար է տրամադրվում հերոսի նկատմամբ ու աշխատում նրա բոլոր քայլերը մեկնաբանել
որպես անսահման եսասիրության դրսևորում, մյուսները փորձում են հասկանալ ընտանիքի հոգսերը սեփական ուսերին կրող մարդու պատասխանատվությունը£
Ընտանիքի անդամների առօրյա գործունեությունը պտտվում է Հաճի աղայի հրահանգների ու նրա կարիքները հոգալու անհրաժեշտության շուրջ£ Հանկարծ խախտվում է
§երկրի հաստատությունը¦ª Հաճի աղան տուն է հասնում ցեխոտված հագուստով, կոշիկները սովորականի պես չի մաքրում դռան առջև, ավելինª հրաժարվում է սուրճից, ու
հարսներն անխոս դուրս են գալիս նրա մոտից, §ինչպես հիվանդի սենյակից¦£ Շեն տան
մթնոլորտը, ծանոթ իրերի անխռով հաստատունությունը §անվրդով պատմում էին խաղաղ հրավերքների, ուրախ հարսանիքների, անխռով օրերի մասին¦, այնինչ §այդ տունը
այսօր քանդվում էր¦£
Երկրորդ բոթը սահնակի հայտնվելն էր դռան առաջ£ Հարկավոր է §ազատել ամենակարևորը, իսկ եթե այդ չեղավª կարևորագույնը£ Վճռեց ու դաժանացավ. ամեն ինչ անել,
ամեն խստություն գործ դնել, անգթանալ, թեկուզ և ստորանալ, բայց փրկել կարևորագույնըª
իր տունը, իսկ եթե այդ չեղավª իր անձը¦£

Ð²êÎ²Ü²Èàô ºì ÜºðºÈàô ²êîì²Ì²ÚÆÜ ÞÜàðÐÀ (¸. ¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ «²ìºÈàð¸À»
ä²îØì²ÌøÆ àôêàôòØ²Ü öàðÒ)

227

Ուսանողներից մի քանիսը համառորեն պնդում ենª Հաճի աղայի նպատակն ի
սկզբանե իր անձը փրկելն է, իսկ հարազատներն ու հարստությունը պարզապես կեցության անհրաժեշտ պայմաններ են£ Դժվար է չհամաձայնել այս եզրակացության հետ£ Մյուս
խումբը փորձում է պաշտպանել հերոսին. սահնակի վրա շատ բան չի տեղավորվի, ու
դիմում են հեղինակի օգնությանը. §Հաճի աղան ավելի խստացավ¦£
Հետաքրքիր տրամաբանությամբª տնեցիներն էլ պետքականները հավաքելիս աշխատում են առաջին հերթին տեղավորել Հաճի աղայի իրերը… Համընդհանուր իրարանցման մեջ լուռ են երկու մարդª Հաճի աղան ու նրա անդամալույծ քույրըª Սրբունը£ Հերոսը
§տխրատեսիլ արձանի պես¦, §բութ հանգստությամբ¦, §հիվանդագին ճերմակ¦ դեմքով
նայում էր շուրջը ու մյուսների պես չէր տեսնում քրոջը£ Սրբունի լացը չանհանգստացրեց
նրան, այլ §զայրացավ, որ անդամալույծը ինքն իր բերանով չի հայտնում, թե համաձայն է
մնալու և ուրիշներին է թողնում այդ բանը հայտնելու անախորժությունը¦£ §– Ատոր վախտը չէ՛¦, §– Տեղ չկա՛¦,– ընտանիքի բոլոր անդամները կամա թե ակամա ենթարկվում են
այս հրամայականին£ Քրոջ համար սահնակի վրա տեղ չազատելու, խղճի ձայնը լռեցնելու
համար Հաճի աղան, որ մանուկ օրերից լավ գիտեր քոչվոր ցեղերի գազանաբարո վարքագիծը, Սրբունին հորդորում է հանգիստ լինել. թուրքերն անդամալույծին չեն վնասի£
Ցավով ու Հաճի աղայի հանդեպ չթաքցրած արհամարհանքով են վերլուծում
պատմվածքի ամենահուզիչ տեսարաններից մեկը. քրոջ հյուսած ձեռնոցները վերցնելովª
հերոսը տեղավորվում է սահնակի ամենահարմար տեղում ու ծածկվում հաստ վերմակով£
Անդամալույծ քրոջը լքած հերոսին §օգնելու¦ համար հեղինակը դիմում է դատարանի
գրագիրի օգնությանը. նա առաջինն է բարձրաձայնում օրվա հրամայականը. §Եփ օր
էվակուացիա է, անդամալույծները ավելորդ են¦£ Երեխաների լացը, հարսների լուռ անհամաձայնությունը, Հաճի մորª հարևանների սահնակներում Սրբունի համար տեղ որոնելու
ապարդյուն ջանքերը չեն ազդում Հաճի աղայի վրա. անտարբեր աչքերով նայում է շուրջը,
մտածում միայն մահվան ճիրաններից փրկվելու մասին, §Մնացածըª կին, երեխա, ընկեր,
բարեկամ, նսեմացավ նրա աչքում¦£ Սա խուճապահար (անասնական չասելու համար)
վախն է մահից, իսկ թնդանոթի դղրդյունները բորբոքում են հերոսի երևակայությունը (այլ
խոսքովª սարսափը), ու §Նա ավելի պարզ սկսեց շոշափել մահը¦£
Աղետն իսկապես §աշխըրովի¦ էր… Մոտիկ գավառական քաղաքում պատսպարված փախստականները հաշտվեցին համատարած թշվառության հետ, օրեր ու շաբաթներ
անց փորձեցին ապրել նախկինի պես (Դեմիրճյանը գրում է, որ Հաճի աղան սենյակ էր
վարձելª հրաժարվելով ձրի սենյակից. պատմվածքը շատ ուշադիր կարդացող ուսանողների
աչքից չի վրիպում այս §մանրուքը¦)£ Անգամ սկսեցին նահանջի ժամանակ տեղի ունեցած
ծիծաղելի դեպքեր հիշել ու պատմել… Հաճի աղան անհաղորդ էր այդ ամենին. Սրբունի
ճակատագիրն անհայտ էր£
Հունվարյան մի ցուրտ օր Հաճի աղան առավոտ շուտ եկեղեցի է գնում, ծնկաչոք
մնում մինչև պատարագի ավարտը, ավելի շատ մտածում, քան թե աղոթում, տիրացուին,
քահանային, աղքատներին ոսկեդրամներ տալիս ու տուն գալիս, բայց հանգստություն չի
գտնում. խելագարվում էր, երբ §պայծառ գույներով պատկերացնում էր ի°ր մահվան օրը
կամ հիշում էր իր սարսափները փախի գիշերը£ Հիմա էր հաշիվ տալիս, որ հենց այդ սարսափներն է կրել իր քույրըª այն արհամարհված էակը, որի մեռնելը ինքը ցածհոգի կերպով
այնքա՛ն հեշտ և հասկնալի համարեց փախի օրը¦£
Հերոսն իր օրինակով հասկանում էª բոլոր արարածներն էլ վախենում են մահից,
§ավելորդ մարդ չկա. Աստծու առջև հոգին հոգի է¦£ Նահանջի օրը Հաճին չլսելու տվեց
կնոջ խոսքը, երբ նա պնդում էր Սրբունի համար տեղ ազատել սահնակի վրաª հիմնավորելով §հոգին հոգի է¦ բանաձևումով£ §Ավելի մեծ զուլումը¦ բթացրել էր սեփական անձը
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փրկելու հրամայականով աշխարհում ամեն ինչ ու ամենքին զոհաբերելու պատրաստ
մարդու զգայարանները£
Հիմա նա փորձում է քրոջ նման §արիաբար վճարել իր տուրքը¦…
Պատմվածքի վերջին տեսարանը կրկին կրքեր է բորբոքում. քահանային իր գործած
ամենածանր մեղքը խոստովանելուց հետո հերոսը մխիթարություն ու հաղորդություն է
ստանում, աղքատներին բաժանելու համար մի քսակ փող է տալիսª §Ավելորդին հոգուն
համար…¦£
Հետաքրքիր մի հանգամանքª պետք է կարևորվի Սրբունի կերպարի դրսևորումը
պատմվածքում£ Սա այն բացառիկ դեպքերից է, երբ հերոսուհուն §տեսնում ենք¦ շատ
կարճ ժամանակով, բայց դեպքերի զարգացման ընթացքն անհնար է առանց նրա հոգևոր
ներկայության£ Հիշեցնում եմ Դեմիրճյանի բնորոշումը. §Սրբունը մարդ էր իր վեհությամբ…¦£ Շատ կարևոր է, որ պատմվածքի այս ենթաշերտը հատուկ ընդգծվի£
Հարկ է լինում բացատրել, որ ներման ու հոգևոր փրկության ճանապարհը բաց է
բոլորի համար£ Հիշեցնում եմ Վ. Սարոյանիª նախորդ դասին քննարկած §Մարդկային կատակերգություն¦ից տիկին Մաքոլնիի խոսքերը. §… Չարերը չգիտեն, որ իրենք չար են, և
հետևաբար, անմեղ են£ Չար մարդուն պետք է ներել£ Նրան պետք է սիրել, որովհետև մեր
յուրաքանչյուրից ինչ-որ բան կա աշխարհի ամենաչար մարդու մեջ, ինչպես որ նրանցիցª
մեր մեջ£ Նա մերն է, մենքª նրանը£ Մեզնից յուրաքանչյուրը մյուսներից անջատ չէ…¦£4
Չեմ կարող պնդել, թե բոլոր ուսանողները նույն կերպ են ընկալում մեջբերված
հատվածի բարոյախոսությունը, բայց համոզված եմª մտովի կամ ընկերների հետ զրույցներում կանդրադառնան լսարանում կատարվածին, կվերհիշեն լսածները, կխորհեն. սա գրող
Դեմիրճյանի հաղթանակն է. նա կենդանի ներկայություն է հայ գրականության մերօրյա ու
վաղվա երթում...
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
1. Դերենիկ Դեմիրճյան, Երկերի ժողովածու 14 հատորով, հատոր 2, Երևան, 1977£ Պատմվածքից մեջբերումները կատարվում են այս հատորից£
2. Նույն տեղում, էջ 494£
3. Նույն տեղում£
4. Վ. Սարոյան, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հատոր Ա, Երևան, 1986£ էջ 425£

Ð²êÎ²Ü²Èàô ºì ÜºðºÈàô ²êîì²Ì²ÚÆÜ ÞÜàðÐÀ (¸. ¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ «²ìºÈàð¸À»
ä²îØì²ÌøÆ àôêàôòØ²Ü öàðÒ)

229

МАРГАРИТ ХАЧАТРЯН
БОЖЕСТВЕННЫЙ ДАР ПОНИМАНИЯ И ПРОЩЕНИЯ
(ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ РАССКАЗА Д. ДЕМИРЧЯНА “ЛИШНЯЯ”)
РЕЗЮМЕ
Этот рассказ выдержал суровое испытание времени и продолжает волновать читателей
сегодня. Посредством простого сюжета писатель показывает самоотверженность Србуна, которой противопоставлены бессердечная расчетливость и эгоизм его брата Хаджи-ага. Духовное
возрождение героя дает повод для размышлений. Можно с уверенностью утверждать, что
воспитанники еще долго будут думать над услышанным в аудитории и будут пытаться на примере героев осмыслить и свои собственные поступки.

MARGARIT KHACHATRYAN
DIVINE GRACE OF UNDERSTANDING AND FORGIVING
(TEACHING EXPERIENCE OF THE STORY “THE SUPERFLUOUS” BY D.
DEMIRCHYAN)
SUMMARY
This story stood the severe test of time and even nowadays excites the readers. Through a
simple story, the writer presents the self-sacrifice of Srbun, which is opposed to heartless prudence
and selfishness of her brother, Haji agha (master Haji).
The spiritual rebirth of the hero causes to think about the idea. It can be stated confidently that
students will think about what they heard in the classroom for a long time and they will try to
understand and evaluate their actions based on the examples of the heroes as well.
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ԱՐԱ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ
ÞºøêäÆðÆ «Ð²ØÈºî» àÔ´ºð¶àôÂÚ²Ü àðàÞ Ð²ÚîÜÆ
«²ÜàðàÞàôÂÚàôÜÜºðÆ» Üàð ´²ò²îðàôÂÚàôÜÀ
Շեքսպիրի «Համլետը», լինելով համաշխարհային դրամատուրգիայի ամենից հետազոտված ստեղծագործությունը, շարունակում է նորանոր առեղծվածներ առաջադրել մեկնաբաններին։ Դրանց մեջ կան այնպիսիները, որ դարերի ընթացքում դարձել են դասական։ Շատ սերունդներ են փորձում լուծել այն «գլուխկոտրուկները», որոնք իր գործերում
դրել է մեծ հեղինակը։ Այդ անորոշություններից մի քանիսը վերաբերում են Հորացիոյի
կերպարին, ում առաջին հայտնությունն առաջին գործողության մեջ արդեն իսկ առաջ է
բերում հավանական ու անհավանական մեկնությունների մի շարք։
Բեռնարդո
Ասա, Հորացիո՞ն է դա:
Հորացիո
Նրա մի մասը:
(Արարված I, Տեսարան I)1
Bernardo
What, is Horatio there`
Horatio
A piece of him.
Այս երկու ռեպլիկների տարբեր թարգմանություններին ծանոթանալով՝ նկատում
ենք, որ դրանք բոլորն այս կամ այն չափով տարբերվում են միմյանցից։ Կա նաև տեսակետ,
թե թարգմանիչները «վախեցել» են՝ դրսևորել որոշակի վերաբերմունք դրանց հանդեպ։
Լոզինսկու թարգմանության մեջ Բեռնարդոյի հարցին Հորացիոն պատասխանում
է՝ “Кусок его”։
Նույնքան վերացական է հնչում դա Ռադլովայի թարգմանությամբ՝ “Лишь часть его”։
Պոլևոյի թարգմանությամբ՝ «Я за него», Կաշինի թարգմանությամբ՝ “Если не весь, то
частица его”, ըստ Կրոնեբերգի թարգմանության՝ “Отчасти”։
Առաջին հայացքից այս պարզ ռեպլիկն արդեն քանի դար է, ինչ շեքսպիրագետների
շրջանում տեղիք է տալիս սուր բանավեճերի։
Իրենց ժամանակին Հիսը և Սթիվենսը2 այս խոսքերի մեջ նկատել են միայն հումոր
և ոչ ավելին։
Կատակ է համարել այս խոսքերը նաև Դովեր Վիլսոնը3, ով ենթադրում էր, թե
Հորացիոն պարզապես սառել է, և խեղճից միայն «մի մասն» է մնացել։
Նույն կարծիքին է եղել նաև Մորոզովը4. «Հորացիոյի պատասխանը կատակային է։
Ռուսերենում դա կարելի է հաղորդել «Он самый», «Да, вроде него», «Я за него» արտա-

1
Այստեղ և հետագայում բոլոր հատվածները բերվում են Հովհաննես խան Մասեհյանի թարգմանությամբ: Վ. Շեքսպիր, Համլետ: Երևան, «Հայպետհրատ», 1961:
2
Ջորջ Սթիվենս (Stevens, George, 1736 - 1800 թթ.), անգլիացի հետազոտող: 1766 թ. հրատարակել է
Շեքսպիրի 20 պիեսների ժողովածուն, ինչպես նաև՝ Երկերի լիակատար ժողովածուն:
3
Ջոն Դովեր Վիլսոն (1881 – 1969), Վերածննդի դարաշրջանի դրամատուրգիայի մասնագետ, Շեքսպիրի ստեղծագործական գործունեության հետազոտող:
4
Մորոզով, Միխայիլ Միխայիլի (1897 – 1952), սովետական գրականագետ, թատերագետ, մանկավարժ, թարգմանիչ, ով իր ողջ կյանքը նվիրել է Շեքսպիրի ստեղծագործությունների ուսումնասիրությանը:
Խորհրդային գիտական շեքսպիրագիտության հիմնադիրներից մեկը:
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հայտություններով»։
Պ. Ալեքսանդերն5 այսպես է բացատրում ռեպլիկի իմաստը. «Ցուրտ է ու կեսգիշեր,
ուստի և նա այստեղ է կիսով չափ»։
Ըստ Գլոչեսթերյան եպիսկոպոս Վարբուրթոնի6՝ ով, իր հիմնական գործունեությունից բացի, գրել է նաև Շեքսպիրի մասին, Հորացիոն «մաս» բառի տակ ենթադրում է
Բեռնարդոյին պարզած իր ձեռքը։
Նկատի առնելով, որ հանդիպումը տեղի է ունենում խոր գիշերվա մեջ, Կլեմենտ
Ինգլբին7՝ անգլիացի գիտնականն ու քննադատը, հնարավոր է համարել, որ Հորացիոն
գրեթե «անտեսանելի» է եղել Բեռնարդոյին։
Չիշվիցն այս ռեպլիկում նկատել է փիլիսոփայական իմաստնություն. «Հորացիոն
ներկայանում է իբրև մարդ իր արտաքին կերպարանքով, զուտ իբրև ամբողջական էության մի մաս»8:
Գրեթե նույն ձևով է դատում Ջենքինսը. «Ձեռքը, որ նա պարզում է, նյութական է,
նրա մնացյալ մասն ստվերում է, ինչը հնարավորություն է տալիս ներկա լինելու ոչ ամբողջապես»:
Ըստ Մոլտկեի` «Հորացիոն ուզում է ասել, որ իր անհավատության հետևանքով
(ուրվականի գոյության հանդեպ) նա ներկա չէ ամբողջապես, ոչ մարմնով ու հոգով և
պատրաստ է հսկել միայն զուտ իր էության մարմնական մասով»9:
Տրվում են և այլ անհավանական մեկնություններ այս ռեպլիկին:
Միևնույն ժամանակ, հիմք ընդունելով այն վարկածը, որ Համլետի դասընկերոջ
դերում դիտարկվում է հին հռոմեական պոետ Քվինտուս Հորացիուս Փլակկուսը10, Հորացիոյի պատասխանը թվում է շատ տրամաբանական: Պիեսում պատկերված է ոչ թե հենց
ինքը` հռոմեացի պոետը, այսինքն` Հորացիուսը, այլ միայն նրա մասը: Եվ դրամատուրգը,
թյուրիմացությունները կանխելու համար, նախապես զգուշացնում է այդ մասին. «Համլետում» տրված է ոչ թե հենց պոետի կերպարը, այլ նրա նախատիպը:
Մյուս հարցը, որ դարձյալ ուսումնասիրողների ուշադրության կենրոնում է, այն է,
թե ինչու է Համլետը դիմավորում Հորացիոյին այնպես, կարծես վաղուց չի հանդիպել նրան:
Համլետ
Հորացիո՞ն է սա, թե ոչ, ես ինքս ինձ մոռանում եմ:
(Արարված I, Տեսարան II)
Hamlet
Horatio-or I do forget myself!
Ավելին, հարցը դրված է այնպես, որ կարելի է ենթադրել, թե նրանք մինչ այդ չեն
հանդիպել: Եթե ընդունենք Հորացիոյի կերպարի ավանդական մեկնությունը, սա թվում է

5

Պետեր Ալեքսանդեր (Peter Alexander, 1893 – 1969), անգլիացի թատերագետ, շեքսպիրագետ: 1935 թ.-ից
Գլազգոյի համալսարանի պրոֆեսոր: Նրա Շեքսպիրի աշխատանքների ժողովածուն հայտնի է “the
Alexander text” անվամբ:
6
Վիլիամ Վորբերտոն (William Warburton, 1698 – 1779), անգլացի գրող, գրաքննադատ, քահանա,
Գլոչեսթերում եպիսկոպոս:
7
Ինգլբի, Կլեմենտ Մէնսֆիլդ (Clement Mansfield Ingleby, 1823 – 1886), անգլիացի գիտնական և շեքսպիրյան գրաքննադատ:
8
Морозов М. М. Статьи о Шекспире. М.: Художественная литература, 1964. С. 147.
9
Морозов М. М. Статьи о Шекспире. М.: Художественная литература, 1964. С. 147.
10
Արա Երնջակյան, «Հորացիոյի կերպարը՝ որպես հին հունական պարերգի (խորոսի) մետամորֆոզ»
ատենախոսություն, Երևան, 2012:
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առավել քան տարօրինակ: Համլետ թագավորի սպանության նախօրեին նրանք եղել են
Վիտտենբերգում և չէին կարող չհանդիպել: Մեր ընկալումների համատեքստում սա դարձյալ տրամաբանական է թվում. Համլետը չէր սպասում, որ Էլսինորում կտեսներ պոետ
Հորացիուսին: Նա այնքան է զարմացած, որ անգամ մոռանում է սեփական «Ես»-ը: Դա
բնական է. եթե իր առջև հռոմեացի պոետն է, ապա կամ ժամանակն է շավղից դուրս սայթաքել, և Հորացիուսը հարություն է առել, կամ ինքն էլ` Համլետը, ինքը չէ («թե ոչ, ես ինքս
ինձ մոռանում եմ»): Ի վերջո, նրանց միջև դարերի հեռավորություն կա: Սրան հաջորդում
է Հորացիոյի պատասխանը.
Հորացիո
Ինքն է…
(Արարված I, Տեսարան II)
Horatio
The same, my Lord…
Այսինքն` Համլետը չի սխալվել. իր առջև է հռոմեացի պոետը: Ինչպես նկատում
ենք, Շեքսպիրը կանգ է առել առաջին տարբերակի վրա, որը խորացնում է ողբերգության
բովանդակությունը:
Հորացիոն հավելում է. «…և հավետ ձեր խոնարհ ծառան» («…and your poor servant
ever»): Հենց այս խոսքերով էլ նա հայտարարում է իր նոր դերը, որ նրան է հանձնարարել
դրամատուրգը: Տարակուսելի ոչինչ չկա: Երկու իրականությունների զուգադրումը (իրական` Հորացիո-Հորացիուսի, և գեղարվեստական` Հորացիուս-Հորացիոյի` Համլետի ուսումնական ընկերոջ), ինչպես հայտնի է, հատուկ է եղել Շեքսպիրին:
Ինչ վերաբերում է նրան, որ Համլետն ու Հորացիոն թագավորի հուղարկավորությունից հետո երկու ամիս չեն հանդիպել, նույնպես բացատրելի է: Հորացիոն պիեսում ունի
որոշակի խնդիր` հանդիսականին ներկայացնել ողբերգության սյուժեն (պարերգչախմբի
գործառույթը) և պատմել աշխարհին պալատական իրադարձությունների մասին11: Այս
առաջադրանքը նա կատարում է հաջողությամբ: Հորացիոն հայտնվում է ճիշտ պահին,
ճիշտ տեղում և հայտնում է միայն այն, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ հանդիսականներին
կամ գործող անձերին՝ պիեսի սյուժեն առաջ մղելու համար: Ոչ ավելին: Հենց այս պատճառով է նա մնում Էլսինորում, երբ Համլետը մեկնում է Անգլիա (սա նույնպես եղել է շեքսպիրագետների ուշադրության կենտրոնում): Նա պետք է տեղյակ լիներ Էլսինորում տեղի
ունեցող իրադարձությունների մասին Համլետի բացակայության ժամանակ (նկատի ունենք
Օֆելյայի խենթանալը և Լաերտի ընդվզումը): Թերևս հենց այս պատճառով է Համլետն իր
ընկերոջը դիմում «Դամոն, իմ սիրելի»: Սա ողբերգության ևս մեկ առեղծվածային կետերից
է, որ իր բացատրությունն է ստանում մեր մեկնության շրջանակում: Հիշենք, որ այսպես էր
կոչվում մ. թ. ա. IV դարում Սիրակուզներում ապրած հույնը: Նրա ընկեր Ֆինտիասը մեղադրվել էր բռնապետ Դիոնիսոսի հանդեպ դավադրություն կազմակերպելու մեջ ու դատապարտվել մահվան (ինչ-որ առումով սա հիշեցնում է Դանեմարքայի դեպքերը): Մահապատժից առաջ Ֆինտիասը համոզում է տիրանին՝ մի քանի օրով ազատ արձակել իրեն`
ընտանեկան խնդիրները կարգավորելու համար: Իր փոխարեն նա թողնում է ընկերոջը:
Համլետը հրաշալիորեն գիտակցում էր, որ իր հարկադրական բացակայության ժամանակ Էլսինորում պետք է մնա ընկերը՝ թեկուզ և պատանդի կարգավիճակով: Վերջինս
պետք է շարունակեր կառուցել պիեսը և հավաքել հավելյալ տեղեկություն գլխավոր խնդրի
11

Արա Երնջակյան, «Հորացիոյի կերպարը՝ որպես հին հունական պարերգի (խորոսի) մետամորֆոզ»
ատենախոսություն, Երևան, 2012:
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իրագործման համար, այն է` պատմել աշխարհին Դանիո թագավորության չարագործությունների մասին:
Պետք է նշել, որ պիեսի սկզբից իսկ Շեքսպիրը հուշում է` Հորացիոն ընդհանուր քիչ
բան ունի Դանիայի հետ: Հիշենք, որ Ֆրանցիսկոյի հարցմանը.
Ֆրանցիսկո
Կա՛ց, էհե՜յ, ո՞վ է։
Francisco
Stand and unfold yourself.
հետևում է Հորացիոյի ոչ երկիմաստ պատասխանը.
Հորացիո
Հայրենակիցներ…
Horatio
Friends to this ground…
իսկ դրան հաջորդող արքունական սպա Մարցելլոսի ռեպլիկը.
Մարցելլոս
Եվ հարկատուներ Դանիո արքայի։
Marcellus
And liegemen to the Dane.
ավելի է ընդգծում այն փաստը, որ բեմում տարբեր երկրների հպատակներ են:
Իրականում, unfold բայը կարելի է թարգմանել իբրև բացահայտել, ի հայտ բերել,
լույս աշխարհ բերել: Հենց սա էլ անում են այս դրվագի բոլոր հերոսները: Եթե զուգադրենք
Բեռնարդոյի` «Long live the king», Մարցելլոսի` «And liegemen to the Dane» ու Հորացիոյի`
«Friends to this ground» պատասխանները, կարող ենք հաստատել, որ սպաներ Բեռնարդոյի
և Մարցելլոսի կողքին ներկա է մի մարդ` Հորացիոն, ով Դանիայի հետ ոչ մի առնչություն
չունի: Դա է հաստատում սույն ռեպլիկների լեզվաբանական վերլուծությունը:
Քիչ անց Հորացիոն ուրվականի մասին խոսելիս նույն հստակությամբ է պատասխանում արքայազնին.
Համլետ
Շա՜տ տարօրինակ:
Հորացիո
Կյանքովս երդում, հարգելի տերս, որ ճշմարիտ է:
(Արարված I, Տեսարան II)
Hamlet
'Tis very strange.
Horatio
As I do live, my honour'd lord, 'tis true.
Ա. Թոփչյանի «Համլետ»-ի թարգմանությունը12, որն ընդհանուր առմամբ ավելի մոտ
է բնագրին, այս դրվագում դարձյալ չի արտահայտում Հորացիոյի պատասխանի ողջ
իմաստը.

12

Ուիլյամ Շեքսպիր, Համլետ, անգլերենից թարգմանությունը, ուսումնասիրությունը և մեկնությունները՝ Արամ Թոփչյանի, Երևան, «Սարգիս Խաչենց-Փրինթինֆո», 2013:
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ԱՐԱ ԵՐՆՋԱԿՅԱՆ
Համլետ
Զարմանում եմ…
Հորացիո
Կյանքս վկա, որ սա ճիշտ է, հարգելի տեր:

Իսկ Շեքսպիրի մոտ բառացիորեն Հորացիոյի խոսքերը հնչում են այսպես. «Ճշմարիտ այնքան, որքան որ ես կամ…»:
Այսինքն, իրականում, Փլակկուս Հորացիուսը վաղուց մահացած է, սակայն նա էլ,
ինչպես ուրվականը, հարություն է առել: Իսկապես, եթե ընդունենք, որ ռեպլիկում առկա է
ինչ-որ փիլիսոփայական իմաստ, ապա մեր կարծիքով ճիշտ կլիներ այլ կերպ կառուցել դա.
Հորացիո
Ճշմարիտ այնքան, որքան որ ՄԵՆՔ կանք…
Բայց Հորացիոն խոսում է միայն իր մասին, և այս իմաստով Հորացիոյի պատասխանը բավական իմաստավորված է:
Նման դատողությունների լույսի ներքո պարզ է դառնում, թե ինչու է Հորացիոյի
խոսքը հագեցած լատինաբանությամբ, անտիկ աշխարհի պատկերներով: Հիշենք փառքի
գագաթին հասած Հռոմն ու «Հզոր Հուլիոսի»-ն, տամուկ աստղը, որ «ներգործում է Նեպտունի ահեղ պետության վրա», արհավիրքների նախագուշակներին, «Առաջընթացներ, որ
միշտ կանխում են բախտի քույրերին», աքլորին, «այդ առավոտվա շեփորահարը,/…Զարթեցնում է օրվա աստծուն» և այլն:

АРА ЕРНДЖАКЯН
НОВОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ИЗВЕСТНЫХ «НЕЯСНОСТЕЙ»
«ГАМЛЕТА»
РЕЗЮМЕ
Шекспировский «Гамлет», являясь наиболее исследованным произведением мировой
драматургии, продолжает ставить перед комментаторами все новые и новые вопросы. Среди
них есть и такие, которые на протяжении веков стали уже классическими. Многие поколения
пытаются решить «головоломки», которые великий драматург расставил в бессмертной трагедии,
Ряд этих «неясностей» связаны именно с образом Горацио, первое появление которого
уже в первом акте сразу дает повод всевозможных комментариев.
В статье приводятся объяснения некоторых «загадок» трагедии.

ARA YERNJAKYAN
NEW EXPLANATION OF SOME FAMOUS “AMBIGUITIES” OF “HAMLET”
SUMMARY
Shakespeare's “Hamlet”, being the most studied creation of world dramaturgy, continues to
raise more and more questions against commentators. Among them, there are the ones, who have
become classics over the course of history. Many generations are trying to solve a “brainteaser” that
the great playwright has placed in immortal tragedy.
A range of these “ambiguities” are connected exactly with Horatio, first appearance of thereof
in already opener gives a reason of various comments.
The article provides the explanation of some “mysteries” of the tragedy.
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ԱՆՈՒՇ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
ÞºøêäÆðÆ «èàØºà ºì æàôÈÆºî» äÆºêÆ Ä²Üð²ÚÆÜ
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
«Ռոմեո և Ջուլիետ» պիեսն իր ժանրային եզակիությամբ ավելի շատ հիշեցնում է
լիրիկական դրամա, որ հարմարեցված է բեմական պայմաններին: Դրա պատճառները
հասկանալի են,քանի որ իր սյուժետային գծով և կոմպոզիցիոն համակարգով այդ դրաման
հիշեցնում է միջնադարյան սիրային վեպերը, որոնք սերում են ոչ միայն եվրոպական, այլև
արևելյան ավանդույթից:
Նաև լիրիկական դրամայի ժանրին համահունչ են բանաստեղծական երկարաշունչ
մենախոսությունները,որոնք կոնտեքստից կտրվելով անգամ, կարող են հանդես գալ իբրև
առանձին բանաստեղծություններ:
«Տրիստան և Իզոլդա», «Լեյլի և Մեջնուն», «Ֆարհադ և Շիրին» սիրային դրամաները
միավորում են մի քանի սյուժետային և կառուցվածքային ստերեոտիպեր.
ա/ սիրահարներին այցելած կայծակնային և բուռն զգացումը
բ/ այդ սիրո շարունակության կամ ամուսնության անհնարինությունը տարբեր պատճառներով:
Պատճառների բնույթը կարող է հուշող լինել՝ եվրոպական վեպում այդ պատճառը
թագավորին տրված խոստումն է, արևելյան տարբերակում՝ սոցիալական և ֆինանսական
անհավասարությունը, որ արգելում է սիրահարներին միասին լինել:
Բոլոր այդ սյուժեներում կինն արդեն «տրված» է, «խոստացված» է ուրիշին, որն արվում է այդ ժամանակների բարքերի արգելքներն ավելի ընդգծելու համար:
Հիշենք, որ Ջուլիետը նույնպես ունի փեսացու, և ամուսնության օրը նշանակված է:
Մոնտեկների և Կապուլետների տոհմերին բաժանող թշնամանքը համեմատաբար
նոր պատճառ է սիրային արգելքի մեկնաբանությունների տիպաբանական շղթայում:
Ակնհայտ է, որ տոհմական կամ սոցիալական տարբերությունները Վերածննդի ժամանակաշրջանում և մանավանդ Շեքսպիրի գործերում չեն կարող լինել անլուծելի խնդրի
պատճառ, մանավանդ երբ խոսքը գնում է միջանձնային փոխհարաբերությունների մասին:
Վերածննդի ժամանակաշրջանում նման անհավասարությունները շատ հեշտ էին
հաղթահարվում՝ դառնալով կատակերգական երկերի սյուժետային հնարք: Ասում են, որ
կատակերգությունն ու ողբերգությունը արծարծում են նույնատիպ խնդիրներ և հարցեր:
Ուղղակի ողբերգությունն այդ նույն խնդիրը ներկայացնում է իբրև անլուծելի հանգույց,
իսկ կատակերգությունը տալիս է դրա լուծումը:
«Միջամառային գիշերվա երազը» կատակերգության մեջ լուծելի է անգամ ավանակի կերպարանքով մեկի հանդեպ սիրո պատմությունը, «Տասներկուերորդ գիշերը» պիեսում, սիրային նախասիրությունները ապակառուցվում և վերահաստատվում են անասելի
թեթևությամբ: Նույնիսկ սեռերի հետ կատարվող մետամորֆոզները երկվորյակների դեպքում չեն կարող լուրջ խնդիր հանդիսանալ/Օլիվիան սիրահարվում է զգեստափոխված
աղջկա,որին հետագայում փոխարինում է իր երկվորյակ եղբայրը/:
Այլ կերպ ասած՝ Վերածնունդը ողբերգական արգելք չէր համարում դասային, սոցիալական տարբերությունը, նույնիսկ ռասայական տարբերությունները չէին կարող
խոչընդոտ հանդիսանալ այդ ճանապարհին:
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Մինչդեռ մարդկային թշնամանքը, վրիժառությունն ու ներքին ատելությունը Շեքսպիրի համար բավարար ու հասկանալի նախապայման էին լուրջ արգելք և նույնիսկ
անհաղթահարելի խոչընդոտ լինելու համար:
Եթե ուշադիր լինենք, այդ խոչընդոտը բացատրելի է նաև նրանով, որ Ռոմեոն և
Ջուլիետը շատ երիտասարդ են և ամբողջովին կախված են ծնողներից. թեպետ, ինչպես
երևում է պիեսում,այդ կախվածությունը ոչ թե անձնական ընտրություն է, ոչ թե սիրո
կապվածության արգասիք,այլ սոցիալական պայմանականություն:
Երիտասարդ լինելու գործոնը հենց կոնկրետ այս սիրո պատմության համար որոշիչ է, և դրանով են պայմանավորված «Ռոմեո և Ջուլիետ» լիրիկական դրամայի մի շարք
կոմպոզիցիոն և ոճական առանձնահատկություններ:
ա/ Այդ սերը զգացմունքային կրքի պոռթկումից բացի այլ նրբերանգներ չունի:
Կարող ենք համեմատել այն Դեզդեմոնայի հասուն և հիմնավորված զգացմունքի հետ,
կամ Պորցիայի խոհեմ և չափավոր սիրո հետ: Հենց Ջուլիետն է շեշտում այդ հանկարծահաս զգացմունքի անսպասելիությունն ու անխուսափելիությունը:

/Ջուլիետա: Օ, մի երդվիր թեպետ դու իմ ուրախությունն ես, Այս հանդիպումն ինձ
ուրախություն չի բերում այսօր:
Այն շատ արագ էր, անխոհեմ ու անսպասելի/
Ակնհայտ է դառնում, որ տարիքը տվյալ պարագայում այն տարբերակիչ հատկանիշն է, որի վրա հիմնվում է այդ սիրային պատմության պոետիկան:
բ/ Պիեսի ողբերգականության ուղղակի պատճառը ոչ թե նպատակաուղղված չարագործությունն է, ինչպես ասենք «Մակբեթ» ողբերգության մեջ, ոչ էլ կասկածամիտ անորոշությունը, ինչպես «Համլետում», այլ անխոհեմ ու անհամբեր փութաջանությունը,որ
բնորոշ է հենց դեռահասների սիրուն:
Միևնույն ժամանակ այդ լիրիկական դրաման առանձնանում է մի շարք հեղինակային մոտեցումներով, որոնք այդ տիպական սիրային պատմության շարադրանքին հաղորդում են յուրատիպ մեկնություն
1- Այդ սիրային պատմությունը կառուցված է անտիկ դրամայից փոխառված տարրերի օգնությամբ: Դրանցից մեկը պիեսի սկզբում ասվող պրոլոգն է՝ նախերգանքը, որտեղ
հանդիսատեսը նախօրոք տեղեկանում է հերոսների մահվան և նրանց տխուր պատմության մասին: Դա փաստում է նաև այն,որ ի սկզբանե և մինչև վերջ այդ պատմությանը
տրված է յուրահատուկ ճակատագրականության երանգ: Այսպես, Ռոմեո և Ջուլիետը հենց
սկզբում նկարագրվում են իբրև երկնքով միմյանց համար նախատեսված սիրահարներ
/star-crossed lovers/:
2- Դրամայում ակնհայտ ճակատագրականության հետ մեկտեղ առկա է աստղային
մարմինների սիմվոլիկան /celestial symbols/ :Երկնային նախախնամությամբ նախատեսված լինելուց բացի սիրահարները հաճախակի կոչում են միմյանց «արև» և «լուսին» մակդիրներով, ընդ որում լուսինն ավելի կանացի հատկանիշով,իսկ արևը՝ տղամարդկային:
Այս տիպի պատկերներն ավելի բնորոշ են արևելյան բանաստեղծական համակարգին,
որը վերահաստատում է «Ռոմեո և Ջուլիետի» և արևելյան սիրային դրամայի տիպաբանության նմանությունները:
3. Սակայն այդ պատմության բացահայտ եվրոպականացումը բացահայտվում է
« Ռոմեո և Ջուլիետ» լիրիկական դրամայի ոճական դիվերսիֆիկացիայի մեջ:
Այսպես ցածր խավին պատկանող մարդիկ՝ դայակը, Ռոմեոյի ընկերները, խոսում
են վառ արտահայտված կոպիտ. «հասարակ» լեզվով, Ջուլիետին սիրող, նրան իրապես մայր
դարձած դայակն իր խոսքում օգտագործում է ակնհայտ և կոպիտ սեքսուալ երանգա-
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վորում ունեցող արտահայտություններ /հիմա ընկնում ես դու փորի վրա,ժամը կգա

կընկնես մեջքիդ վրա/
Նույնիսկ Ռոմեոն և Ջուլիետը այլ մարդկանց հետ խոսում են արձակ վերլիբրով,
իսկ միմյանց հետ՝ ռիթմիկ բանաստեղծականությամբ:
գ/ Գլխավոր հերոսների խոսքը հագեցված է հատկանիշային փոխբացառող մակդիրներով՝օքսյումորոններով/կատաղի սեր,սիրո ատելություն/, որոնք առավելագույնս
շեշտում են պիեսում եռացող կրքերի ծայրահեղականությունը և իրարամերժությունը:
Տակավին պատանի հերոսները խոսում են ռոմանտիկ բարձրագոչ պաթոսի գեղեցկախոսությամբ, ընդ որում տարբեր մարդկանց հետ,կամ այլ մարդկանց մասին խոսելիս
նրանց ոճական մատուցման ձևը փոխվում է:
Այսպես Ռոզալինի մասին խոսելիս Ռոմեոն արտահայտվում է իր տարիքի և իր
միջավայրին հատուկ բարձրաշխարհիկ պատանյակի կիսացինիկ ոճով, մինչդեռ Ջուլիետին տրված նրա բնորոշումներն ավելի բանաստեղծին բնորոշ բառապաշար և ձևավորում
են հիշեցնում: Ի դեպ, շատ քննադատներ իրավացիորեն նշում են, որ այդ բանաստեղծը
հենց Շեքսպիրն է,որ շեքսպիրյան սոնետների լեզուն և հերոսների բանաստեղծականությունը համահունչ են:
Tis torture, and not mercy: heaven is here, Where Juliet lives….
/Սա տանջանք է, ոչ բարեգթություն,երկինքն այնտեղ է ,ուր Ջուլիետը կա…/
Այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն Վերածննդի գաղափարախոսության ցայտուն
արտահայտությունը, քանի որ կրոնական անմահությանը Շեքսպիրը հակադրում է սիրո
տիեզերական անմահության գաղափարը, որն իրական երկնային հավերժականության
գաղափարի մարմնավորումն է: Ֆիզիկական մահը ստորադասվում է երկնային սիրուն:
Ուշագրավ է նաև այն փաստը,որ եկեղեցու կողմից այնքան դատապարտված ինքնասպանությունն անգամ չի քարկոծվում՝ իբրև Աստծո դեմ կատարված մեղք, այլ հակառակը,
դառնում է մեղադրանք՝ ուղղված թշնամի տոհմերին, որոնց Շեքսպիրը դիտարկում է իբրև
ողբերգության պատճառ:
Սակայն «Ռոմեո և Ջուլիետ» լիրիկական դրաման բազում մեկնաբանությունների
տեղիք է տալիս, և դրանցից մեկն անշուշտ ողջախոհ, հավասարակշռված և « համաձայնեցված» սիրո գիծն է, որը, իհարկե, Վերածննդի ժամանակաշրջանին բնորոշ սիրո ընկալման նախընտրելի տարբերակն էր:
Հումանիզմը ենթադրում էր մարդասիրական լուծումներ: Տվյալ պարագայում այդ
գծի կրողն է հայր Լոուրենսը: Քչերն են նշում այն փաստը, որ հայր Լոուրենսը համաձայնվում է ամուսնացնել սիրահարներին՝ ոչ թե ազդվելով նրանց զգացմունքների ուժգնությունից, այլ ընտանիքների միջև թշնամությանը վերջ տալու համար:
But come, young waverer, come, go with me.
In one respect I'll thy assistant be,
For this alliance may so happy prove
To turn your households' rancor to pure love
Սա, հիրավի, Վերածննդի ռացիոնալիզմին բնորոշ վերաբերմունք է, քանզի անհարկի թշնամանքը, դատարկ ու անհասկանալի վրիժառությունը բացատրելի չէին հենց
շեքսպիրյան խոսույթ կողմից, որը գնահատում էր անհատ չարագործների մութ կրքերի
ուժգնությունը, բայց սկեպտիկ էր կոլեկտիվ խժդժությունների նկատմամբ: Այդ սկեպտիցիզմն առավել կդրսևորվի հետագա շեքսպիրյան կատակերգություններում, ասենք Ֆալստաֆի կերպարում,որին կպատժեն կռվազան բնավորության և հանդգնության համար;
Նույն այդ սկեպտիցիզմն ակնհայտ դրսևորվում է Հայր Լոուրենսի խոսքերի մեջ
Ռոմեոյի հետ երկխոսության ժամանակ:
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Ռոմեոն հիացած ու ոգևորված պատմում է Ջուլիետի մասին, ինպես ակնհայտորեն
ժամանակին պատմել էր Ռոզալինի մասին: Ի պատասխան այդ կրակոտ ճառի՝ հայր
Լոուրենսը խոհեմաբար հորդորում է. «երիտասարդները սիրում են աչքերով» /young men’s
love is in their eyes/:
Այդ կարճ մենախոսության մեջ բացահայտվում է մի շատ կարևոր բան՝ փորձառու
վանականը,Վերածննդի իմաստնությունը ամփոփող հերոսը քաջ գիտակցում է պատանեկան սիրո մակերեսայնությունն ու անցողիկությունը:
Բայց այդ անցողիկության մեջ ամփոփված է այդ լիրիկական դրամայի պոետիկ
խորհուրդը: Տարբեր դրվագներով ու երկխոսություններով Շեքսպիրը կարողանում է
ստեղծել բեմական միասնական պլանում երկու կենսական պլան:
ա/ Առաջին պլանի վրա ծավալվում է պատանիների սիրավեպի բուռն զարգացումը
և ակնթարթային վախճանը:
բ/Երկրորդական պլանի վրա ընթանում է իրական կյանքը՝ Վերածննդին բնորոշ իր
ռացիոնալությամբ,հումորով և նաև պայքարով
Շեքսպիրը խնդիր չի դնում իր առջև ընտրություն կատարել այդ երկու պլանների
միջև, բայց տալիս է հավերժական սիրո բանաձևումը, որն այդ սիրո ֆիզիկական պլանի
ոչնչացման մեջ է: Դա այսպես կոչված ճակատագրականության և հավերժականության
համակցումն է, որի համաձայն ֆիզիկական պլանը պիտի նահանջի հոգևոր պլանի հաստատման համար: Սա, թերևս միջնադարյան գաղափարադրույթ է, որի աղերսներն արձագանքում են Շեքսպիրի N146 սոնետում:
Այդ սոնետում Շեքսպիրը խոսում է մեղսավոր մարմնի տարանցիկ ճակատագրի,
նրան տրված կարճատև հաճույքների մասին:
Why so large cost, having so short a lease,
Dost thou upon thy fading mansion spend`
Այս սոնետն արմատապես տարբերվում է Շեքսպիրի մյուս սոնետների տրամաբանությունից:Առողջ և անառողջ կրքերի կուլմինացիան, ողջախոհ ու բացատրելի սիրո
նկարագրությունը զիջում է ակնթարթային, անբացատրելի պերճախոս սիրո խորհրդին,
որն իր բնույթով իհարկե անցողիկ է, և այն հավերժական դարձնելու միակ հնարավորությունը հերոսների մահն է: Իբրև հումանիզմին բնորոշ ռեալիստական մտածողության
կրող՝ Շեքսպիրը գիտի, որ դեպքերի կամ կերպարների զարգացման պարագայում այդ
զգացմունքն այլակերպվելու է կամ վերանալու: Եվ նրա հեղինակային ընտրությունը, նրա՝
արվեստագետի հանգուցալուծումը դրսևորվում է մի շարք ողբերգական, «ճակատագրական», իսկ իրականում արհեստականորեն սարքած տարըմբռնումների և պատահականությունների տեսքով, որոնք ստիպում են հերոսներին ինքնազոհաբերվել հանուն
սիրո: Հուզական այդ վերելքը հավերժացնելու պահը նման է ստատիկ լուսանկարչական
կադրը հավերժացնելու ժամանակակից գործառույթին:Եվ արդեն հասկանալի է դառնում,
թե ինչու նախաբանում /պրոլոգ/ հանդիսատեսը կանխավ տեղեկանում է հերոսների ճակատագրին: Պատճառն այն է ,որ հենց այդ «ամենատխուր պատմությունը» հավերժական
և հետևաբար ակնթարթային սիրո խորհուրդն է,որը կանխորոշված էր և այլ զարգացում
չէր կարող ունենալ:
146 –րդ սոնետում տրված է այդ թեզի բանաստեղծական հաստատումը
So shalt thou feed on Death, that feeds on men,
And, Death once dead, there's no more dying then.
Մարմնի /այլաբանորեն ասած՝ առօրեական ձանձրույթի/ մահով, ոչնչանում է
մահն ինքնին:
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Կենցաղային առօրյայի, «մարմնական», «կոպիտ» շրջապտույտից հեռանալով միայն՝
կարելի է վերգտնել այն, ինչ կոչվում է անքննելի, աստվածային սեր, որ նույնքան երիտասարդ է և միամիտ, ինչպես այն ապրած դեռահասները՝ Ռոմեոն և Ջուլիետը:

ANUSH SEDRAKYAN
THE GENRE PECULIARTIES OF SHAKESPEAR’S PLAY “ROMEO AND JULIET”
SUMMARY
The article is dedicated to the genre of love story. The concept of love story emanates from
Oriental tradition, where it picks up its structure and genre peculiarities.
At the same time the European tradition impacts this genre, turning it into a lyrical drama.
Renaissance as an era imposes its cultural standards upon any human emotion and sensation ,fixing
the perfect matches to its ideology and philosophy.
In “Romeo and Juliet” Shakespeare pinpoints the concept of “young love”, thus characterizing
the emotional ingredient of this multifarious theme,

АНУШ СЕДРАКЯН
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЬЕСЫ ШЕКСПИРА “РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА”
РЕЗЮМЕ
В статье представлены жанровые корни и особенности любовного романа.Своими
корнями этот жанр восходит к восточной традиции,однако в интерпретации периода Возрождения видоизменяется, сохраняя тем не менее структуру, а местами и риторику восточного
романа.
Эпоха Ренессанса подчеркивает “гуманистическую” составляющую любовного романа
посредством описания “молодой любви”, на пике страстей и эмоционального накала.Это
позволяет следить за развитием любовной темы в искусстве эпохи Возрождения.
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Հայտնի է, որ Սարոյանին հաճախ դուր չեն եկել պրոֆեսիոնալ արտիստների խաղը
և իր ժամանակի մի շարք դրամատուրգների գործեր: Մի կողմիցª «նոր տեսակի» պիեսի,
մյուս կողմիցª թատերական նոր մեթոդ ու ոճ ստեղծելու ձգտումը նրան մղեցին գրելու «ոչ
ավանդական» խաղեր և բեմադրելու դրանք:
«Ուոշինգթոն թայմզի» թատերախոսականում նշվում է, որ, ինչպես հաճախ,
«Անփայլ խաղով փչացնում են Սարոյանի գործը», այսինքն՝ բեմադրակազմը, բեմադրիչն
ու դերասանները, «Քո կյանքի ժամանակը» ներկայացնելիս կրկին բախվել են «սարոյանականի» թյուրընկալման խնդրին1:
Բարոյական արժեքները, հասարակ մարդու հանդեպ տածած սերը, հեգնանքի ու
հումորի, ուրախության ու թախծի համադրումը դարձան Սարոյանի ոչ միայն կարճ, այլև
առհասարակ նրա ողջ ստեղծագործությունների հիմնային, գեղագիտական հատկանիշները, որոնք մասն են կազմում մի եզրի` «սարոյանականի»:
«Նա ինքը (Վ. Սարոյանը – Է. Զ.) արդեն իսկ ստեղծել է իր սեփական ածականը,–
գրում են Լոուրենս Լին և Բերրի Գիֆֆորդը «Սարոյան» գրքում,– «Saroyanesque‐ը» (սարոյանականը) ուներ հստակ իմաստ: Սարոյանական կերպարն անուշ, էքսցենտրիկ մարմնավաճառն էր՝ ոսկեհուռ սրտով, ոտքերը հազիվ քարշ տվող ծեր շոտլանդացին` ծռմռված,
մաշված շեփորով, խոշորաչն մանուկը, ում ավյունով լի անմեղությունը ստիպում էր
ընթերցողին կամ հանդիսականին տեսնելու աշխարհն այնպես, ինչպես դա երևում է
վաղորդյան անձրևից հետո»2: Սարոյանականը տեղավորել որևէ ‐իզմի կամ դպրոցի մեջ,
նշանակում է սահմանափակել հեղինակի գեղարվեստական‐գեղագիտական աշխարհայացքը, ինչպես արվել է որոշ գրականագետների կողմից:
Վ. Սարոյանի ոչ միայն կարճ, այլև առհասարակ բոլոր պիեսների առանձնահատ‐
կություններից է բազմաձևությունը: Նա իր թատերախաղերից և ոչ մեկը չանվանեց կատա‐
կերգություն, ողբերգություն կամ ողբերգակատակերգություն, որովհետև նրա դրամանե‐
րում միախառնված են ծիծաղն ու լուսավոր թախիծը, իրականն ու երազայինը: Սարոյանի
դրամատուրգիայում կարելի է գտնել էքզիստենցիալիստական փիլիսոփայության, մոդեռնիստական, սոցիալ‐հոգեբանական դրամայի, ռեալիզմի, աբսուրդի թատրոնի, անտիդրամայի, իրավիճակային թատրոնի ու սյուրռեալիզմի մի շարք տարրեր. նա անհատապաշտ
է, հույսի գրականության կրող կամ «ռոմանտիկ էքզիստենցիալիստ»3 (Թելմա Ջ. Շին):
Սարոյանի դրամատիկական երկերի կոմպոզիցիան տարբեր է թե մեկ գործողությամբ`
կարճ պիեսներում, թե մի քանի գործողությամբ դրամաներում: Նրա պիեսները հիմնականում չունեն վառ արտահայտված կոնֆլիկտ, դրամատիկական լարման բարձրակետ, հաճախ
բացակայում է էքսպոզիցիան, երբեմն խաղն ավարտվում է առանց հանգուցալուծման:
Թատերագիրը համաշխարհային դրամատուրգիա բերեց «սարոյանական» թատ‐
րոնը` ուրույն գեղագիտությամբ, հասարակ, կյանքում «մերժված» մարդկանց պատկերասրահով, պարզ ու խոսակցական լեզվով, հաճախ գործողությունների միագիծ զարգացմամբ, լի
էպիկականությամբ, իմպրովիզացիոն եղանակով, դրվագայնությամբ, ողբերգականի ու
կատակերգականի համադրմամբ, քնարական‐խոհական երանգներով, էքսցենտրիզմով:

1

Տե°ս http://www.washingtontimes.com/news/2004/sep/14/20040914-090559-1566r/?page=all.
Lee L. & ..., p. 9.
3
Critical Essays on William Saroyan, New York, G.K. Hall, 1995. p. 96.
2
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Ավանդական գրականության ու թատրոնի հետքերով չգնալու, նոր ձևեր բացահայտելու
մղումը նրան ստիպեցին ստեղծել սեփական «օրենքները», բացահայտ հրաժարվել գրելու
դասական եղանակներից: Իսկ քննադատներից շատերը հաճախ անտեսում էին այն նորությունը, որ բերել էր հեղինակն իր հետ, և տրվում էին դրամայի ավանդական չափանիշներով դատողություններին` անտեսելով հեղինակի գրական անհատականությունը և ոճը:
Գրականագետ Էդուարդ Ֆոսթերը գրում է. «...Սարոյանի պես գրողին չպետք է դատել
ընդունված չափանիշներով. միակ համապատասխան չափանիշը կամ չափանիշները,
վերջիվերջո, հենց իր ստեղծագործության առաջադրած չափանիշներն են»4: Մեկ այլ գրականագետ` Շահեն Համամջյանը, Սարոյանի դրամաների ընկալման ուղենշային բանաձևում է տալիս. «Սարոյանի պիեսները կարող ենք ավելի լավ ըմբռնել, եթե դրանք դիտենք
ավելի շատ մեր սրտի, քան բանականության աչքերով... »5:
1930-ականներին գրած փորձարարական թատերգություններն առակների էին
նմանվում: Նա ոչ միայն չհրաժարվեց իր որդեգրած դրամատուրգիական սկզբունքներից,
որոնք հակասության մեջ էին «ավանդականի» հետ, այլ նաև շարունակեց ստեղծել բազմաձև «սարոյանական» կոչված թատրոնը: Սկսած «Մետրոյի կրկեսը» պիեսից` Սարոյանը
կարևորեց յուրաքանչյուր դրվագի բազմաշերտությունը, կարճ պիեսների մշտական հատկանիշներ դարձրեց պոետական տարրերը, պայմանականությունը: Սարոյանի թատերագրությունը մի նուրբ առանձնահատկություն ևս ունի. ձգտում է շոշափելի դարձնել
պիեսը ընթերցողի համար: Եթե 20-րդ դարի բազում թատերագիրներ գրել են, այսպես
ասած, «ընդունված» ռեմարկներով, ապա Սարոյանը դրանք ներկայացրեց պոետիկ,
քնարա‐էպիկական կամ խոհափիլիսոփայական երանգներով: Ռեմարկին ռեմարկից դուրս
նշանակություն տալը դառնում է Սարոյանի թատերագրության սկզբունքներից մեկը: Այդ
ռեմարկներն ունեն նաև հեգնական և հումորային նուրբ երանգներ. «Ամերիկացի մեծն
Ապուշը մի անանուն երիտասարդ է, ով բերկրանք է ստանում իր ապրելուց, հետաքրքրասեր է ամեն բանի հանդեպ, տենչում է հասկանալ ամեն ինչ, լի է հոգատարությամբ, սիրով,
զավեշտով, թախիծով, զայրույթով և այն մյուս բոլոր բաներով, որոնք մարդու ինքնության
մասն են կազմում, բայց ամենավառը նրա մեջ հոգատարությունն է:
Նա ճամփա է ելնում մարդկանցով լի մի աշխարհում: Ամեն տեսակ մարդկանցով:
Գնում է մեկից մյուսի մոտ` զննելով նրանց դեմքերը: Բոլորը զբաղված են` ոչինչ անելով»6:
(«Մի շարք անհեթեթ և հերոսական իրադարձություններ ամերիկացի մեծն Ապուշի կյանքում», թարգմանությունը մերն է):
Սարոյանի կարճ պիեսներում խոսքը հաճախ դառնում է իրադրությունների ակամա,
անմտադիր ու անուղղակի արտահայտումը: Սարոյանի պիեսները որոշակիորեն ընդլայնեցին ոչ միայն ամերիկյան, այլ նաև համաշխարհային թատրոնի հորիզոնները: Նա
համակ լրջությամբ էր վերաբերվում փորձարարություններին` շարունակ որոնելով թատե‐
րագրական նոր ձևեր ու կառուցվածքներ: Որքան էլ նա համարվում է հույսի ու լավատե‐
սության գրականության կրող, այնուամենայնիվ նրա մի շարք կարճ դրամաներում իշխում
են հոռետեսական, մռայլ տոներ ու գույներ, ինչպես, ասենք, «Հե՛յ, ո՞վ կա» պիեսում: Դրա‐
մատուրգի բազմազգ հերոսները հաճախ դառնում են անտիհերոսներ, ովքեր «փոքր» մարդիկ են, տխրության մեջ` լի լավատեսությամբ: Նրա հերոսները հաճախ պայմանական են,
ալեգորիկ, երբեմն՝ որևէ գաղափարի անձնավորումը կամ դիմակ: Միշտ չէ, որ Սարոյանի
կերպարների բնավորությունները շոշափվում են գործողության կամ մյուս գործող անձանց
4
Critical Essays on William Saroyan, G.K. Hall & Co., An Imprint of Simon & Schuster Macmillan, New York,
1995, p. 22.
5
Saroyan W., “Eight Plays”, p. 12.
6
§Նարցիս», 2 / 2008, էջ 5:
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խոսքերում: Դրամաներում, անկախ հեղինակի` կերպարաստեղծման դավանած սկզբունքներից, տիպերը և առհասարակ բոլոր հերոսները բացահայտվում, բնութագրվում են
գործողությունների և իրենց կամ մյուս գործող անձանց խոսքերի միջոցով: «...Արարքների
բնույթի մեջ կարող ենք շոշափել բարոյական ինքնատիպությունը ու մարդու բնավորությունը, կռահել այն, ինչը ձևավորված է նրա հոգում... »7: Իսկ թատերագիրը նյութին տալիս
է այնպիսի կազմակերպվածք, որ ընթերցողը կամ հանդիսականն ինքը եզրակացնի, թե
ինչպիսին է այս կամ այն տիպը, բնավորությունը: Սարոյանական հերոսների պատկերասրահում հաճախ փոքրիկ փոփոխություններով կրկնվում են կերպարները: Նրա վերջին
շրջանի պիեսները նույնպես ունեն տարբեր կառուցվածքներ և զերծ չեն բարոյախոսական‐
ուսուցողական բովանդակությունից: Վ. Սարոյանի թատրոնը պահանջում է թարմ մոտեցումներ ու բեմական լուծումներ, որովհետև թատերագիրն ստեղծեց պիեսի նոր տեսակ`
իր կառուցվածքային‐կոմպոզիցիոն առանձնահատկություններով, որ տարբերվում է դրամայի հեգելյան ըմբռնումից: Հեգնանքը և հումորը (և ոչ միայն) դարձան սարոյանական
թատրոնի գեղարվեստական արտահայտության կերպերը: («Ամերիկացի Մեծն Ապուշը»,
«Օպերա՛, օպերա՛», «Մետրոյի կրկեսը» և այլն): Որքան էլ Սարոյանը նոր հայացքներ բերեց ամերիկյան թատրոն, այնուամենայնիվ օգտագործեց նաև գեղարվեստական հնարանք‐
ներ, որոնք նորություն չէին դրամատիկական երկերում: Օրինակ՝ խաղ խաղի մեջ սկզբունքը
(«Օպերա՛, օպերա՛»): Այս հնարանքը ներկայացվում է «սարոյանական” հատկանիշներից
մեկով` իմպրովիզացիոն եղանակով: Խաղ խաղի մեջ հնարանքը կա նաև «Ռադիոպիեսում»:
Երիտասարդը տեղում «սարքում» է ամերիկյան վոդևիլների թեթևությունն ունեցող ներկայացում: Գլխավոր կերպարի` Երիտասարդի ստեղծած զավեշտախաղը հիշեցնում է ոչ
միայն իտալական լացցի (իտալ. lazzo ‐ կատակ), այլ նաև «լավ սարքված» այն դրամաները,
որոնք բեմադրվում էին մասնավորապես 20‐րդ դարի 20‐30‐ական թվականներին: Մասնավորապես կարճ խաղերում կերպարի ստեղծման «սարոյանական» առանձնահատկություններից է մեկ‐երկու նախադասությամբ կամ ինչ‐որ մի արարքով հերոսներին տիպականաց‐
նելը, բնավորությամբ օժտելը: Թերևս դրամատուրգի սերը բուռլեսկի, վոդևիլի և կրկեսի
հանդեպ խթանեցին գրելու վոդևիլային թեթևությամբ կարճ պիեսներ, որոնք լի են
երաժշտությամբ, երգով, պարով, ձայնային էֆեկտներով ու, այսպես կոչված, «աղմուկներով» ու ակրոբատիկայով: Այսպիսով, Վ. Սարոյանի պիեսներն իրենց ինքնատիպությամբ
ու ավանդականին հակադրվելու միտումով մասնակիորեն հիշեցնում են անտիդրամաներ:
Այն խաղերը, որոնք պատկանում են Սարոյանի գրչին, իրենց գեղարվեստական արժանիքներով ու պակասություններով հանդերձ, ստեղծեցին թատրոնի նոր տեսակ և կոչվեցին
«սարոյանական», որը, թվում է, արդեն ունի եզրույթի նշանակություն: Դրանով հատկանշվում են հետևյալ օրինաչափությունները.
ա) Դրամատիկական խոսքը սեղմ է, պարզ և հագեցած:
բ) Բազմագործառութային ռեմարկները ձեռք են բերում գեղարվեստական առանձին
արժեք: Դրանց գործառական նշանակությունը:
գ) Հակիրճությունը դառնում է ոճային առանձնահատկություն:
դ) Դրվագայնությունը, բազմաշերտությունը և գործողություններիª հաճախ վերըն‐
թաց զարգացման բացակայությունը:
ե) Հումորը, հեգնանքը և էքսցենտրիզմը:
զ) Ավտոմատ գիրը, ձևի բացակայությունը (formlessness), օտարման տարրերը,
կաղապարների բացակայությունը:
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է) Գերիշխող լավատեսությունը, ողբերգականի ու կատակերգականի համադրումը,
մարդասիրությունը, բարությունը, պայծառ թախիծն ու բանաստեղծականությունը:
ը) Նյութի և ձևի հակասությունը:
թ) «Հույսի» գրականության դրսևորումները նրա թատերախաղերում:
Վիլյամ Սարոյանի դրամատիկական երկերի ընկալումը փոխակերպվում է ըստ
սոցիալ‐հասարակական և բարոյական հեղաբեկումների, սակայն չի կորցնում իր խոհական արժեքը, քանզի գեղարվեստական կերպափոխման կենտրոնում մարդն է իր հավիտենական որոնումներով: Այս է հաստատում նաև ինքը՝ Սարոյանը. «Իմ գրվածքները
կհայտնաբերվեն նորից ու նորից»:

ELFICK ZOHRABYAN
“SAROYANESQUE” AS A TERM
SUMMARY
Saroyan created a unique artistic reality with its special form which got the name
“Saroyanesque”. Moral virtues, the love of simple people, the synthesis of irony and humor,
happiness and sorrow became features not only of his short plays but of all his creations. These are
some elements of the “Saroyanesque”. To make the “Saroyanesque” in any way an “-ism”, or to
restrict it to any literary school, means to limit, narrow, or distort the playwright’s artistic-aesthetic
views. In the short plays of W. Saroyan one can find elements of existentialism, theater of the absurd
theatre, and social-psychological drama. Some works resemble farce. Many of his plays have the
lightness of vaudeville and some elements of avant-garde theatre, and they sometimes border on antidrama. “Saroyanesque” remarks are also unique.

ЭЛФИК ЗОГРАБЯН
“САРОЯНОВСКОЕ” КАК ТЕРМИН
РЕЗЮМЕ
Понятие «сарояновское» приобрело терминологическое значение. Многие пьесы напоминают водевиль, свойственными этому жанру легкостью, живостью и смешными ситуациями.
Тенденции авангардистской драматургии, экзистенциального мироощущения, театра ситуации,
социально-психологической драмы также нашли свое место в драматургических опытах
Сарояна. И ограничить в определенном жанре или в конкретном направлении драматургию
Сарояна кажется нецелесообразным. В драматургическом наследии Сарояна есть то неповторимое и особое, что критики определили как «сарояновское». Во многом это обусловлено мировозренческими факторами и этнопсихологическими особенностями Сарояна. Осью его драматургических изысканий являются основные составляющие человеческой природы – моральные ценности, уважение каждого к каждому и чувство достоинства, сосуществование иронического и серьезного, взаимопроникновение национального и общечеловеческого.
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Էդգար Պոյի սարսափի և ֆանտաստիկ նովելների հերոսներից շատերը մենակյաց,
մտամփոփ, հայեցող, ընթերցասեր, բանիմաց, կյանքի անկարևոր թվացող մանրուքները
դիտարկող, խորաթափանց, տրամաբանող ու երևակայության անսովոր ուժով օժտված
կերպարներ են, հիշենք, օրինակ, «Աշըրների տան անկումը» կամ «Շշի մեջ գտնված ձեռագիրը» պատմվածքները: Վերջինիս հերոսն այսպես է բնութագրում ինքն իրեն. «Ամենից
ավելի ես հիանում էի գերմանական բարոյագետների գրքերով, բայց ոչ այն պատճառով,
որ ակնածում էի նրանց պերճախոս խենթության առջև, այլ այն հեշտության համար, որով
իմ տրամաբանելու սովոր միտքը (ընդգծումը մերն է- Ա.Գ.) նշմարում էր նրանց սխալները»1:
Հեղինակի` սարսափի կամ ֆանտաստիկ ժանրի նովելներում հերոսի «տրամաբանելու
սովոր միտքնե անզոր է երևույթներին ռացիոնալ բացատրություն տալ, որովհետև հայտնվում է իռացիոնալ իրականության մեջ: Վիթխարի չափերի նավը, օրինակ, կամ մարդիկ,
ովքեր չեն նկատում տախտակամածի վրա հայտնված անծանոթի ներկայությունը, գերբնական
այնպիսի իրողություններ են, որոնց բացատրությունը կարող էր միայն տրանսցենդենտալ
լինել, ինչը կթուլացներ սարսափի ուժգնությունը: Այդ նովելներում հեղինակը ցույց է
տալիս մարդու տրամաբանելու ունակության անզորությունն անբացատրելի երևույթների
առջև: Կա ոլորտ, և դա տրանսցենդենտալն է, որից այն կողմ մարդկային բանականությունն
ստիպված է խոստովանել իր անզորությունը. այստեղից էլ ծնվում է սարսափը: «Շշի մեջ
գտնված ձեռագիրը» պատմվածքի հերոսի «տրամաբանելու սովոր միտքը» կարող է բացահայտել գերմանական բարոյագետների սխալները, բայց գերբնական երևույթների առջև
նա պետք է փաստի իր անզորությունը: Սակայն Պոն գրել է նաև նովելներ, որոնցում մարդու
«տրամաբանելու սովոր միտքն» ի զորու է լույս սփռելու առեղծվածների վրա, քանի որ այդ
առեղծվածներն առաջադրված են մահկանացուների կողմից, հետևաբար մշտապես կարելի է գտնել հենարանը՝ այն բանականությունը, որի հետ հերոսը կարող է նույնացնել սեփական բանականությունը. խոսքը հեղինակի դետեկտիվ ստեղծագործությունների մասին
է, ժանր, որի «հայտնագործությունը», սովորաբար, Պոյի անվան հետ է կապվում: Որոշ
տեսաբաններ, ինչպես Ջոն Քավելթին, օրինակ, վիճարկում են Կոնան Դոյլից առաջ դետեկտիվի՝ որպես կայացած ժանրի մասին խոսելու հնարավորությունը2: Դրան հակառակ`
ժանրի որոշ պատմաբան-տեսաբաններ էլ դետեկտիվի ակունքներում կանգնած այլ հեղինակներ և այլ ստեղծագործություններ են մատնանշում: Ռոժե Կայուան, օրինակ, անկարևոր համարելով դետեկտիվի սկզբնավորման ճշգրիտ թվագրումը, ժանրի ակունքներում
Բալզակի «Մութ գործն» ու Էմիլ Գաբորիոյի վեպ-ֆելիետոններն է նշում3, թեև Բալզակի
վեպը լույս է տեսել Պոյի «Սպանություններ Մորգ փողոցում» նովելի հետ միաժամանակ՝
1841-ին, իսկ Գաբորիոյի առաջին՝ «Այրի Լերուժի գործը» շատ ավելի ուշ՝ 1863-ին, իսկ
ավելի անաչառ լինելու համար հարկավոր է նշել, որ նորվեգական նոր գրականության
հիմնադիր համարվող Մորից Քրիստոֆեր Հանսենի «Ինժեներ Ռոլֆսենի սպանությունը»
վեպը, որ ևս ժանրի առաջին նմուշներից մեկն է համարվում, Բալզակի վեպից և Պոյի

1
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Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1980. p.124.
3
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հանրահայտ նովելից ավելի վաղ է ստեղծվել. գրվել 1839-ին և լույս է տեսել 1840-ին4: Իսկ
Միթսի Բրունսդեյլը սկանդինավյան քրեավեպի ուսումնասիրության մեջ գրում է. «Սթեն
Սթենսեն Բլիքերը գրեց դանիական գրականության առաջին քրեական պատմությունը և
ըստ ամենայնի եվրոպական գրականության առաջին քրեավեպը՝ «Ուեյլբիի ծխական
քահանան»: Բլիքերի պատմության հիմքը 1625-ին կատարված մի իրադարձություն է՝ հոգևորական Սիորեն Յենսեն Քուիսթի մահապատիժը՝ սպանության մեղադրանքով, որ նա
չէր գործել: «Ուեյլբիի ծխական քահանան» հրատարակվել է 18295 թվականին, նորվեգացի
Մորից Յենսենի «Ինժեներ Ռոլֆսենի սպանությունիցե երկու տարի և Պոյի «Մարի Ռոժեի
գաղտնիքը» նովելից չորս տարի առաջ»6: Այնպես որ, ժամանակակից աշխարհում մեծ
աղմուկ հանած սկանդինավյան քրեավեպն իր հարուստ ավանդույթներն ունի:
Մեկ այլ՝ գերմանացի ուսումնասիրող, դետեկտիվի առաջին նմուշը Հոֆմանի «Սերապիոն եղբայրներ» վեպում ներառված «Մադմուազել դե Սկյուդերի» (1818) նովելն է համարում7: Անշուշտ, Պոն չէր կարող ծանոթ լինել սկանդինավյան գրականության այդ ստեղծագործություններին: Հոֆմանի վերաբերյալ խնդիրը բոլորովին այլ է: Կարծիք կա նույնիսկ,
և ոչ անհիմն, թե Պոն սկսել է գրել հենց Հոֆմանի ազդեցությամբ8: Վալտեր Բենիամինը
նկատել է, որ իրենց հետաքրքրություններով Պոն և Հոֆմանը «նույն ընտանիքին են պատկանումե9: Համեմատական մի քննություն կարող է պարզաբանել Հոֆմանի և Պոյի նովելների տարբերությունը՝ հասկանալու համար, թե ինչու են շատ տեսաբաններ դետեկտիվ
նովելի հիմնադիր համարվելու առաջնության դափնին շնորհում, այնուամենայնիվ, Պոյին:
Իսկ ինչ վերաբերում է ծավալուն դետեկտիվին, որն արդեն հոգեբանական կամ խառնվածքի
վեպին է հարում (այնինչ նովելում կարևորվում են խորհրդավորությունն ու ճշգրտությունը10),
ապա գրականության պատմությանը հայտնի է դետեկտիվ վեպի ավելի վաղ մի նախանմուշ. խոսքը 18-րդ դարավերջի և 19-րդ դարասկզբի անգլիացի նշանավոր քաղաքագետ և
վիպասան Ուիլյամ Գոդվինի (1756-1836) հայտնի՝ «Քալեբ Ուիլյամս կամ իրերն ինչպես որ
են» (Caleb Williams or things as they are, 1794) գոթական, ավանտյուրային-արկածային, քաղաքական-սոցիալական և դետեկտիվի ժանրատարրեր համադրող վեպի մասին է:
Հետաքրքիր է, որ այսօր, երբ այդ ստեղծագործության սոցիալ-գաղափարական բովանդակությունն զգալի չափով կորցրել է իր արդիականությունը, ժամանակակից շատ տեսաբաններ այն համարում են գրականության պատմության առաջին դետեկտիվը11: Մեր ժամանակներում արդեն մոռացված և սոսկ իբրև գրականության պատմության քիչ թե շատ
նշանակալից փաստ հիշատակվող, մինչդեռ ժամանակին Եվրոպայում հռչակված այդ
ստեղծագործությունը ժամանակակիցներին հետաքրքրում էր բացառապես սոցիալ-քաղաքական և բարոյափիլիսոփայական խնդիրների արծարծման տեսանկյունից (Չեռնիշևսկին, օրինակ, խոստովանել է, որ վեպի ժանրում հետևել է հենց «Քալեբ Ուիլյամսին»,
այս վեպը նրան, ինչպես մեծամասնությանը գրավում էր սոցիալական-քաղաքական գաղափարների, ինչ-որ տեղ նաև հետաքրքրական սյուժեի համադրման ու սիրային հանգույցի,
4
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այսինքն զգացական բովանդակության բացակայության տեսանկյունից12): Դոստոևսկուն
«Քալեբ Ուիլյամսը» հետաքրքրում էր ոճրի և պատժի հավերժական թեմաների արծարծման, ոճրագործության հոգեբանական պեղումների տեսանկյունից, մինչդեռ Գոդվինի
վեպի կոմպոզիցիոն նորարարությանն առաջին անգամ ուշադրություն են դարձրել Չարլզ
Դիքենսն ու Էդգար Պոն: Վերջինս էլ, հղում կատարելով Դիքենսին, գրում է. «Նկատել եք,
որ Գոդվինն իր «Քալեբ Ուիլյամսը» գրել է հակառակ կարգով: Սկզբում նա իր հերոսին
խճողում է դժվարությունների ցանցում, որ կազմում է առաջին հատորի բովանդակությունը, և
ապա երկրորդ հատորում փորձում ինչ-որ կերպ պարզաբանել կատարվածըե13: Կոմպոզիցիոն նույն եղանակով է կառուցված նաև Չարլզ Բրոքդեն Բրաունի «Էդգար Հանթլի կամ
լուսնոտի հուշերը» (Edgar Huntly or Memoirs of a Sleepwalker, 1799) վեպը: Գոդվինի վեպից
ուղիղ հինգ տարի անց լույս տեսած այս ստեղծագործությունը, անշուշտ, կրում է «Քալեբ
Ուիլյամսի» նկատելի ազդեցությունը (նմանություն կա անգամ վերնագրերի մեջ՝ «Քալեբ
Ուիլյամս կամ իրերն ինչպես որ են», «Էդգար Հանթլի կամ լուսնոտի հուշերը». երկուսն էլ
վերնագրված են գլխավոր հերոսի անունով և գրված առաջին դեմքով): Գոդվինը ևս զուտ
գոթական վեպի հեղինակ էր, ինչպես եվրոպական գոթական վեպի ավանդույթները «տեղայնացրածե Բրոքդեն Բրաունը, իսկ դետեկտիվի ժանրը սաղմնավորվել է հենց գոթական
վեպի մեջ և գոթական վեպի տարրերից (որոնցով այնքան հարուստ են Պոյի «սարսափիե
պատմվածքները) պետք է նկատել, որ առաջին անգամ դետեկտիվը տարանջատվել է հենց
Պոյի նովելներում: Պոյից առաջ ստեղծված «դետեկտիվները» ժանրի կանոնիկ օրինակներ
համարվել դեռ չեն կարող, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ զատված չեն գրական այլ
ժանրերի՝ գոթական կամ սոցիալական-քաղաքական վեպերի տարրերից: Ի տարբերություն այդ մյուս ժանրերի` դետեկտիվի կոմպոզիցիան և սյուժեն կանխապես մտածված և
մշակված են, և հենց դա է, ըստ Չեսթերթոնի, «կատարյալ դետեկտիվիե պայմանը, երբ
«հերոսը հեղինակի մտահղացմամբ է գործում՝ նույնանալով սյուժետային զարգացումներին, որոնցում նա հայտնվում է ոչ թե բնական անհրաժեշտությամբ, այլ անիմանալի և
անկանխատեսելի պատճառներով»14:
Գոդվինի և Բրաունի վեպերին դեռ բնորոշ են դետեկտիվ վեպին ոչ այնքան բնորոշ
հերոսների թափառումների ու հետապնդումների մասին պատմող սյուժետային գծերը:
Պոն իր նովելներով ցույց տվեց, որ «սյուժետային դեգերումները», որոնք չեն օժանդակում
դետեկտիվում առաջադրված գլխավոր խնդրի՝ առեղծվածի լուծմանը, ուղղակի տեղ
չպետք է ունենան ստեղծագործության մեջ: Իր դետեկտիվ նովելներում նա նույնիսկ ավելորդ միտք կամ տեղեկություն չի հաղորդում, ընդհանրապես չկա որևէ աննշան թվացող
մանրուք, որն առեղծվածի բացահայտման շնորհիվ չստանա իր վերջնական իմաստավորումը: Նույնիսկ ծավալուն էքսպոզիցիաները, ընդարձակ խորհրդածություններն ու տարաբնույթ էքսկուրսները, որոնց պատճառով տեսաբաններից ոմանք Պոյի նովելները համարում են ձգձգված15, բնավ երկրորդական չեն, քանի որ իրենցից մտքի բուն վերլուծական կարողությունների վերլուծություններ են ներկայացնում, իսկ «մտքի այսպես կոչված
վերլուծական կարողությունները,- չափազանց կարևոր մի միտք, որից Պոն սկսում է իր
առաջին դետեկտիվ ստեղծագործությունը,- ինքնին վերլուծության համարյա թե չեն ենթարկվում»16: Մյուս կողմից, ի տարբերություն նովելի, ծավալուն դետեկտիվը հարում է
12
Чернышевский Н. Г., Статьи, исследования и материалы, Сборник научных трудов, Саратов, 2012, вып. 18,
стр. 20-21.
13
Poe E. A., The philosophy of composition, Graham's Magazine, vol XXVIII, no. 4, April 1848, 28:163-167,
տես ՝ http://www.eapoe.org/works/essays/philcomp.htm:
14
https://www.chesterton.org/how-to-write-detective/
15
Great short stories of Detection, Mistery and Horror, London, Victor Collancz LTD, 1928, First Series, p. 11
16
Պո Է., Անուրջներ և մղձավանջներ, էջ 9:
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հոգեբանական կամ խառնվածքի վեպի տեսակին, մինչդեռ նովելում գլխավորը խորհրդավորությունն ու ճշգրտությունն են17:
Եթե Պոյից առաջ գրված «դետեկտիվներում» հանցագործության բացահայտման
ուղու վրա հետախույզին կանգնեցնում էր սպանության մոտիվը, ապա Պոյի նովելներում
մոտիվի փնտրտուքից մեկնարկված հետաքննությունը փակուղու է հանգեցնում: Պոն
խուսափում է ոչ միայն իրեղեն հանցանշաններից, այլև հոգեբանական փաստարկներից,
իսկ սպանության շարժառիթն արդեն հոգեբանական փաստարկ է, և, ըստ էության, «ում
կարող էր ձեռնտու լինել սպանությունը» հարցից էլ սկսվում են դետեկտիվների մեծամասնությունը, ինչը նաև ոստիկանական փնտրտուքների հիմնական ուղին է, և այդ պատճառով խնդիրը ոստիկանների «հերմետիկ փակված ուղեղների» համար Պոյի նովելներում
անլուծելի է: «Սպանություններ Մորգ փողոցում» նովելում Դյուպենն ուշադրություն է
դարձնում անմարդկային դաժանությամբ գործված ոճիրի (խոսքը ոչ թե անմարդկային
անգթության, այլ բռնության գերբնական ուժի մասին է) և փախուստի ժամանակ ցուցաբերած բացառիկ ճարպկության վրա, թեև անարդարացի կլինի չնշել, որ այս նովելում
Պոյի «գրեթե գերբնական խորաթափանցությամբե օժտված հերոսը դեռ իր տրամաբանության կարողություններն առավել փայլուն կերպով է իրացնում մարդկային մտքերի զուգորդումները կռահելիս, քան սպանությունը բացահայտելիս:
Գոդվինի վեպում սպանության մոտիվը հենց սկզբում պարզ է, իսկ կասկածյալն ու
մարդասպանը մեկն էին. Քալեբին մնում էր մերկացնել հանցագործին:
Հոֆմանի «Մադմուազել դե Սկյուդերի» նովելը դետեկտիվի առավել բարդ սխեմա է
ներկայացնում: Ի տարբերություն ժանրի նախօրինակ նմուշների` այստեղ արդեն դեպքի
հետաքննությամբ զբաղվող ոստիկանի կերպար (Սիմենոնի կոմիսար Մեգրեն Հոֆմանի
կոմիսար Դեգրեի ռեմինիսցենցիան է) կա, իսկ կասկածյալը կամ կասկածյալները բացակայում են: Իր հմուտ բացահայտումներով հանրության մեջ ճանաչված Դեգրեն առաջին
անգամ փակուղու առջև է, նա պարզապես անկարող է մարդասպանի հետքի վրա դուրս
գալ, իսկ երբ մարդասպանը, ահա, իր ճանկերում է, վերջինս խույս է տալիս՝ «անցնելովե
պատի միջով: Դեգրեին կարծես ձեռնտու է, որ իր անճարության փոխարեն հասարակությունը վերերկրային ուժերի օգնությամբ գործող «գերբնական» էակի մասին խոսի, մինչդեռ սովորական այդ հանցագործությանը դետեկտիվի հետագա հեղինակները (հատկապես դա վարպետորեն է ստացվել Չեսթերթոնի նովելներում և Դիքսոն Քարի վեպերում)
հաջողությամբ կիրառել են այս հնարքը՝ «գերբնական» թվացող իրողությանը այնպիսի
ռացիոնալ բացատրություն տալ, որ ֆանտաստիկի տպավորությունն այնուամենայնիվ
չկորչի. Հոֆմանի նովելի ֆանտաստիկ մթնոլորտն ամենևին էլ չի ցրվում դեպքի ռացիոնալ բացատրությամբ) բացահայտում է ժամանակին հայտնի վիպասանուհի մադմուազել
դե Սկյուդերին, որ առանձահատուկ վերաբերմունք էր վայելում Լյուդովիկոս 14-րդ-ի
արքունիքում (սա կարելի է համարել նաև պատմական դետեկտիվի առաջին նմուշը):
Դժվար չէ նկատել, որ Պոյի վրա անտարակուսելի ազդեցություն թողած այս երեք
հեղինակների ստեղծագործություններում էլ սպանությունը բացահայտում են այնպիսի
անձինք, ովքեր ուղղակի կամ անուղղակի առնչություն ունեն դեպքի հետ, կամա թե ակամա ներգրավվում են սպանության հետ կապված պատմության մեջ` փորձելով պարզել, թե
ինչ է կատարվել կամ կատարվում իրենց շուրջ: Պոյի նովելներում Դյուպենը որևէ առնչություն չունի սպանության հետ: Սպանության և հետաքննությունը վարողի միջև այս օտարումը և սպանության «մասնագիտական» բացահայտումն առաջին անգամ տեղ են գտնում
Պոյի ստեղծագործություններում: Հետաքրքիր է, որ առեղծվածների բացահայտման մոտիվը Դյուպենի համար շահն է՝ ոստիկանության կողմից խոստացված խոշոր դրամական
պարգևը: Դյուպենը հետաքննությանը վերաբերվում է որպես խաղ կամ տրամաբանական
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խնդիր, որի մեջ թեև շահախնդրություն կա, բայց որը հնարավոր է լուծել միայն ու միայն
մաքուր, անկանխակալ մտածողության շնորհիվ: Այնինչ Պոյի նովելներից առաջ այս
հակադրությունը հակառակ բնույթ է կրում. հանցագործությունը բացահայտողները, այդ
բացահայտումից շահ չունենալով հանդերձ, զերծ չեն կարողանում մնալ կանխակալ
մոտեցումներից: Եվ ի վերջո, այս երեք ստեղծագործություններում էլ ոճրագործությունը
բացահայտվում է միայն ու միայն խոստովանության միջոցով: Եթե Պոյի նովելներում կա
խոստովանություն, ապա պարզապես փախուստի ելք չունեցող, ծուղակն ընկած մարդու
խոստովանություն է դա: Ֆոքլենդը, օրինակ, կարող էր և չխոստովանել իր հանցանքը,
նրան միայն խիղճն է ստիպում խոստովանել, իսկ «Սպանություններ Մորգ փողոցում»
նովելում վիթխարի կապիկի տիրոջը՝ նավաստուն, խոստովանության է դրդում անելանելությունը՝ փոքրիկ մի մանրամասնություն կարող է պատկերազարդել դա. Դյուպենը
դուռը փակում է և բանալին դնում գրպանը, գտնված կապիկի ետևից թերթի հայտարարությամբ եկած նավաստին չխոստովանելու տարբերակ չունի: Ծուղակը կուռ տրամաբանությամբ է լարված և ծուղակից սպրդել պարզապես անհնարին է: Պոյի դետեկտիվներում
խոստովանությունը ոչ թե նախորդում, այլ հաջորդում է սպանության բացահայտմանը, և
սա կարևոր հանգամանք է: Դրանցում ավելի շատ տրամաբանական քայլեր են, անկապակից թվացող փաստերի համադրումներ վերլուծության միջոցով, քան իրադրություններ և
գործողություններ, ինչպես վեպերում: Դյուպենը «գործում» է՝ այսինքն իր առանձասենյակից դուրս է գալիս միայն, երբ լուծումը վերջնականապես գտնված է, «պատմությունը
սահմանափակվում է բացառապես դատողություններով ու լուծմամբ, որոնք հաճախ հանցագործությունից բաժանված են տարիներով ու մղոններով: Հետախուզության առօրյա
եղանակները՝ մատնահետք, տաժանք, մատնություն, կխախտեին այս ստերիլ մաքրությունը: Այս արգելքի պայմանականությունը դյուրին է վիճարկել, բայց այս դեպքում անկարելի է նաև հանդիմանել, խնդիրը ոչ թե բարդություններից ձերբազատվելն է, այլ հակառակը՝ բարդությունների կուտակումը»18: Այսպես. Դետեկտիվի` թերևս ամենից բարդ,
փակ սենյակում կատարված սպանության խնդիրը հենց Պոն է առաջին անգամ բերել
գրականություն: Դժվար է դետեկտիվներում խուզարկուի տրամաբանության առջև դրված
առավել բարդ խնդիր պատկերացնել, քան բացահայտել, թե ինչպես է կատարվել սպանությունը մի սենյակում, ուր սպանությունից առաջ ոչ ոք չի մտել, և սպանությունից հետո
ոչ ոք դուրս չի եկել: Խնդրի բավական հնարամիտ լուծումներ են գտել Լերուն («Դեղին
սենյակի առեղծվածը»), Իդեն Ֆիլփոթսը («Գլուխկոտրուկե», The Gig-Saw), Չեսթերթոնը
(«Անտեսանելի մարդը», «Երկնային նետը»), Ջոն Դիքսոն Քարը («It walks by night»), Իսրայել
Զանգվիլը («Բիգ Բոուի առեղծվածը», The Big Bow Mistery, 1892): Վերջինիս վիպակում
սենյակ մտած անձանցից մեկը բացականչում է, թե իրենց տերն սպանված է և, հաջորդ
պահին օգտվելով մյուսի շփոթմունքից, երբ վերջինս ոչինչ չի լսում ու չի տեսնում, հաշված վայրկյանների ընթացքում հասցնում է սպանություն գործել: Պոյի «Սպանություններ
Մորգ փողոցում» նովելում հինգերորդ հարկում գտնվող սենյակից, որտեղ կատարվել է
սպանությունը, ոչ ոք դուրս չի եկել, դուռը ներսից փակ է, ծխնելույզը` բավականին նեղ,
որպեսզի ինչ-որ մեկը մտնի կամ դուրս գա, իսկ այրին չէր կարող սպանել իր դստերը և
ապա` ինքն իրեն: Պոյի լուծումը, իհարկե, լավագույններից չէ, ընդհանրապես միշտ չէ, որ
ժանրի նույնիսկ ականավոր վարպետներին հաջողվել է խնդրի ինքնատիպ լուծում գտնել.
որքան անուշադիր պիտի լիներ խոշորացույցներով տեղանքը մանրակրկիտ զննած ոստիկանությունը՝ չնկատելու համար, որ կապիկը ներս է մտել պատուհանից, և որ վերջինս
փակող մեխը պարզապես կոտրված է եղել:
Գոդվինի և Բրաունի հերոսները փորձում էին գործել հենց «հոգեբանական ներթափանցման» հնարքով, մինչդեռ Պոն հայտնաբերում է, որ խնդիրն այստեղ ոչ թե «հոգեբա-
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նական ներթափանցումն» է, այլ բանականության բացարձակ նույնացումը հակառակորդի
բանականության հետ: Հենց այդ պատճառով էլ Գոդվինի և Բրաունի հերոսների առավելագույն նվաճումը հերոսների խոստովանությունն է, իսկ Պոյի հերոսը դրա կարիքը չի զգում:
Ի տարբերություն Գոդվինի, Բրաունի և Հոֆմանի` Պոն հասկանում է, որ մարդկային
հոգեբանության մեջ ներթափանցումները հնարավոր են միայն դիտարկման շնորհիվ, իսկ
դիտարկման հնարավորություն ընձեռում է միայն բանականությունը:
Այսպիսով, Պոն կերտում է սպանության հետ ոչ մի կապ չունեցող առաջին խուզարկուի՝ Օգյուստ Դյուպենի կերպարը, որը հետաքննությանը վերաբերվում է որպես տրամաբանական խնդրի, որի մեջ թեև շահախնդրություն կա, բայց որը հնարավոր է լուծել
միայն ու միայն մաքուր, անկանխակալ մտածողության շնորհիվ և ոչ թե խոստովանությունների կամ մատնությունների: Պոն բացահայտում է «անցյալի ռեկոնստրուկցիայի»
(արվեստի հոգեբան Լև Վիգոտսկին դետեկտիվը համարում էր բանականության և ճշգրիտ
տրամաբանության միջոցով «անցյալի ռեկոնստրուկցիա», վերականգնում19) համար մաքուր տրամաբանության դերը:

ANI GALSTYAN
THE FIRST DETECTIVES IN LITERATURE AND EDGAR POE’S INNOVATION
IN THE DETECTIVE GENRE
SUMMARY
Edgar Poe is often considered the founder of the detective genre, but in some modern literary
studies this issue is disputed, in particular, other detectives that preceded the works of Poe are
mentioned. In our article we tried to distinguish between the genres of a detective novel and a story,
and then we examined and showed, at what level of development the detective stories and novels
before Poe were, what innovative techniques used Poe in his novels and tried to ground why,
nevertheless, the “laurels of the primacy” to be treated the founder of the genre should be awarded to him.

АНИ ГАЛСТЯН
ПЕРВЫЕ ДЕТЕКТИВЫ В ЛИТЕРАТУРЕ И НОВАТОРСТВО ЭДГАРА ПО В
ЖАНРЕ ДЕТЕКТИВА
РЕЗЮМЕ
Принято считать Эдгара По основателем детективного жанра, но в некоторых литературных исследованиях этот вопрос оспаривается, в частности, отмечаются другие детективы,
предшествующие произведениям По. В нашей статье мы попробовали различить жанры детективной новеллы и романа, затем рассмотреть и показать, на каком уровне развития находились
детективные новеллы и романы до По, какие инновационные приемы применил По в новеллах,
и попробовали обосновать, почему тем не менее «лавры первенства» должны быть присуждены именно ему.
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Հայրեր և որդիներ պրոբլեմն ընդհանուր շերտերով առանձնանում է Օլդինգտոնի
«Հերոսի մահը», «Բոլոր մարդիկ թշնամիներ են», «Իրական դրախտ», ինչ-որ չափով նաև`
«Գնդապետի աղջիկը», «Կանայք պետք է աշխատեն» վեպերում: Սույն հոդվածում նպատակ ունենք ուսումնասիրել վերոնշյալ պրոբլեմն իր խնդիրներով, դրանց ծագման նախադրյալները, հարուցած բազմապիսի խնդիրներն ու ազդեցությունը սերունդների հարաբերակցության, կենսագործունեության ու ճակատագրի վրա, հաղթահարման բանաձևերը:
Վիկտորիանական դարաշրջանի ավարտից շուրջ տասնամյակ ու ավելի էր անցել,
բայց Օլդինգտոնի վեպերում ներկայացվող առաջին սերնդի մտածողությունը դեռևս չէր
հաղթահարել նախկին ավանդույթն ու կաղապարները: Այդ սերունդն էլ իր հերթին շարունակաբար փորձում էր ավանդույթը պարտադրաբար տարածել իրենց հաջորդող սերնդի
վրա: Հաջորդող սերունդն ընդդիմանում էր, փորձում ազատվել պարտադրանքից, նոր
մտածողությամբ առաջնորդվել, այլ խոսքով` ավանդույթ և գաղափար բախումը դառնում
է հայրերի և որդիների միջև անհաշտության հիմնաքարերից առաջինը:
Ջորջ Օգեսթ Ուինթերբորնը («Հերոսի մահը»), Հենրի Քլարենդոնը («Բոլոր մարդիկ
թշնամիներ են»), Հեյլինը («Իրական դրախտ») ծնվել ու մեծացել էին անգլիական ընտանիքներում, որոնց նկարագիրն ամբողջանում էր մի շարք ընդհանրություններով` մտածողություն, կեցություն, վարք, դավանանք ու նպատակներ:
Այս հերոսներն իրենց ուրույն արժեհամակարգի կրողը չեն, ապրում են այն միջավայրում ու այն արժեքներով, որոնք իրենց ծնողներն են ձևավորել, և այդ ամենը մի տեսակ
համակերպման ընթացք է ստեղծել ու, զարմանալիորեն, փորձում են նույն ձևով կառուցել
որդիների կյանքը: Սա ամենևին չէր նշանակում, որ այս սերունդը գոհունակ է իրեն մատուցվող կենսակերպից, պարզապես չուներ խորը գիտակցում, ինչ-որ տեղ էլ խիզախություն` ընդվզելու, իրենցը ստեղծելու, հինը վերափոխելու: Ընդհանուր առմամբ սերնդեսերունդ ստացած ժառանգության պահպանման, ավելացման, փոխանցման խնդիր ուներ,
սնանկությունից խուսափելու, հարմար կողակից գտնելու խնդիր ուներ, իսկ հարմար լինելը որոշվում էր հասարակական դիրքով ու ունեցվածքով, զավակներին ուսման տալու
խնդիր` զուտ հասարակության մեջ որոշակի դիրքի ապահովման նպատակով (մասնագիտության ընտրության հարցում երեխան ձայնազուրկ էր):
Հիշենք Ջորջ Օգեսթի օրինակը: Նա մեծանում է ցոփ ու շվայտ կյանքով, առանց
հոգսերի ու մտածումների, առանց սեփական երազանքների ու նպատակների, «ցանկանում» այն, ինչ մայրն է ցանկանում, շարժվում այնպես, ինչպես մայրն է ուղղորդում: Պատահական չէր փաստաբանի մասնագիտության ընտրությունը՝ փոխարենն Օքսֆորդում
ուսանելու, աշխատանքի վայրի ընտրությունը1:
Ֆրենկ Հեյլինի կերպարում ընդհանուր շատ գծեր են նշմարվում, որոնց հանդիպում
ենք Ջորջ Օգեսթի կերպարում նույնպես: Ֆրենկն էլ Օգեսթի նման դառնում է ծնողների,
այս դեպքում` մսագործից քաղաքապետ դարձած ու ահռելի հարստություն դիզած հոր
«ձեռնափայտը»՝ հետայնու ընթանալով նրա իսկ կանխորոշած ուղիով: Բայց, եթե Օգեսթն
ինչ-որ իմաստով անգիտակցաբար է տրվում հոսանքին՝ նախընտրելով իր հարմարավետությունը միայն, ապա Ֆրենկը շահադիտական նպատակներով ընտրում է հեռանկարային հարմարավետությունը:* Նրա կրթության հարցերն էլ հայրն էր լուծում, ինչպես Օգեսթի

1

R. Aldington, Death of a hero, London: Penguin classics, 2013, p. 30.
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դեպքում` մայրը, Ֆրենկը հաճախում է լավագույն դպրոցներից մեկը, ապա Սուրբ Հոգու
անվան քոլեջ:
Հենրի Քլարենդոնի` գիտնական դառնալու որոշումն էլ սեփական ցանկությամբ չի
կայացվում, նա էլ, ինչպես մյուս հերոսները, ապավինում է ծնողներին, թեև այս հերոսը` ի
տարբերություն նախորդ երկուսի, բանիմաց ու կայացած է դառնում:
Որդիները` Ջորջ Ուինթերբորնը, Էնտոնի Քլարենդոնն ու Քրիս Հեյլինը գաղափարաբանորեն լիովին տարբեր են հայրերից: Նրանց սերունդն ընդվզման ու վիկտորիանական դարաշրջանից փոխանցված ավանդույթից հրաժարման սկիզբն է դնում: Վիկտորիանական դարաշրջանը բնութագրվում էր իբրև սեռականության, կրթության, կրոնի կարևորման դարաշրջան: Տղաներն այցելում էին գիշերօթիկ ու հանրային դպրոցներ, ռեժիմն
անողոք էր, տղաների ուղղվածությունը հիմնականում կենտրոնացնում էին սպորտի
վրա2: Միտքն առանձնապես չէր կարևորվում, առաջնային էին տղամարդուն հարիր զբաղմունքները՝ այն է՝ զենքի լեզուն իմանալը, որսորդությամբ զբաղվելը: Նույնիսկ դպրոցն էր այդ
ոգով դաստիարակում երեխաներին. սպանելու արվեստ իմանալն է տղային տղամարդ
դարձնում. «Սովորել սպանել. սա այնքան կարևոր է: Իրականում սպանել չսովորելով`
դուք ոչ մի կերպ չեք կարող մարդ դառնալ, առավել ևս՝ ազնվայր»3:
Այսինքն` ինքնըստինքյան առաջ է գալիս երկու մշակույթների անհամատեղելիությունը: Որդիները չեն կարողանում սեփականել այն մշակույթը, որն իրենց հրամցնում են
հայրերը, բայց որը լիովին խորթ է ու տարբեր իրենց դավանած մշակույթից: Նույնն էր նաև
ծնողների, հայրերի պարագայում, որոնք առանձնապես լուրջ չէին վերաբերվում, անտեսում էին երեխաների նախասիրություններն ու մասնագիտական հետաքրքրությունները,
մասնավորապես, երբ առկա էր սերը դեպի գրականությունն ու արվեստը: Ըստ էության,
հայրերի կողմից երեխաների հոգեաշխարհի անտեսումը սկիզբ է դնում մի նոր պրոբլեմի`
չհասկացվածության, որ օլդինգտոնյան հերոսների անբաժանելի մասնիկն է ու հետագայում առավել ընդգրկուն է դառնում:
Եթե առաջին սերնդի համար նախառաֆայելականներն անուղեղներ էին, Թոմաս
Հարդին՝ չափազանց մռայլ և բարոյազուրկ գրող, Ջորջ Մուրը՝ չափազանց թեթևամիտ և
անբարո, իսկ Ուայլդը՝ չափազանց անառողջ և անբարո, ապա երկրորդ սերունդն այդ
կարծիքին չէ: Ջորջի, Թոնիի, Քրիսի աշխարհն արվեստի աշխարհն է: Իրենք սպանել չկարողանալու հոգեբանության հետ միայնակ են: Հիշենք Ջորջին, որը կարծում էր` կենդանի
շունչը սպանել չի կարող. սա կնշանակեր սպանել ակունքը, որից սկզբնավորվում է արվեստը, ստվերել այն գույները, որոնցով ինքն է շունչ հաղորդում այդ արվեստին, կնշանակի օտարվել Քիթսից, Շեքսպիրից, Թյորներից4:
Թոնին շատ լավ գիտակցում էր, որ հոր՝ ճշմարտության հանդեպ սերը և կեղծիքի
հանդեպ ատելությունն է իր դաստիարակության հիմքը, բայց կյանքի ֆիզիկական կողմը,
կապը երկրագնդի հետ իր համար անճանաչելի է եղել: Թոնիի համար դա մոտավորապես
հետևյալն էր. «Պատկերացրեք, որ դուք տենչում եք Բոկաչչոյի առողջ, գունագեղ աշխարհը,
իսկ ձեզ կերակրում են Մեթյու Առնոլդի վտիտ արվեստով, բարձրագույն դպրոցի այդ
Իպոլիտով»5:
Իրականությունից անդին էր այն կյանքը, որում ինքն ապրում էր, և որը ներկայացնում էր իրեն հայրը: Խնդիրը հենց դրանում էր. Թոնին անտեղյակ էր աշխարհի արատավոր
2

Տե՛ս Chanjing perspectives: approaches to Edwardian society and the first World War and lost generation in the
Fiction of Richard Aldington, Susan Hill and Pat Barker Master’s Diploma Thesis / Masaryk University, Faculty
of Arts, 2014 // http://is.muni.cz/th/329380/ff_m/Diploma_Thesis_Dita_Saxova.txt -06.04.16.
3
Death of a hero, p. 64.
4
Նույն տեղում, էջ 67:
5 Death of a hero, p. 21.
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ու չար կողմերից, երբևէ չէր լսել քաղաքական ճղճիմությունների մասին, պետության
ընչաքաղցության, իշխանության համար անիմաստ պայքարների մասին, ոչ ոք իրեն չէր
ասել, որ Անգլիայում՝ իր իսկ հայրենիքում, կան լայնարձակ մարզեր, որտեղ երեխաները
երբեք կանաչ չեն տեսնում, որտեղ հավերժական ծուխը ստվերում է արևը և այլն: Թերևս
Քլարենդոնի գլխավոր միտումը երեխային պիղծ ու անբարո բարքերից ետ պահելն էր,
նրան կատարյալ դաստիարակություն տալը, որն իր ըմբռնմամբ ինքն էր ստացել, բայց
այդ ամենով հանդերձ՝ նա էլ, ինչպես Ուինթերբորնը, անհաղորդ էին մնում երեխայի հոգեաշխարհին (Հիշենք Թոնիի տարվածությունը Սուինբերնով և հոր՝ այդ տարվածության
րոպեական կործանումը)6:
Քրիսը, ինչպես և իր սերնդակիցները, հին սերնդի անբացատրելի քմահաճության
թելադրանքով պարտավորված են ժամանակի նոր պահանջմունքներն ընդունել: Հին և
նոր սերնդի հակասականությունը հերոսի նոր հիասթափության ու ընտանիքից օտարման
պատճառ է դառնում: Քրիսը հասկանում է, որ ինքը զուտ հոր գենետիկայի կրողն է: Եթե
Սուրբ Հոգու անվան քոլեջը ավագ Հեյլինին ոչ մի կերպ չի մոտեցրել արվեստին ու գրականությանը, ապա իր պարագայում այլ է: Քրիսի համար փիլիսոփայությունը, հոգեբանությունը, գրականությունը (Ֆրեյզեր, էլիոթ, Չայլդ, Սմիթ, Ռասել, Մարքս, Ֆրոյդ, Դարվին),
միֆի, կրոնի հոգեբանական հիմքի հայտնաբերումն առավել կարևոր են, քան ֆինանսական գործարքներն ու դիզած կարողության վրա դողալը, ինչը հայրն է անում:
Ջորջը թաքուն է կարդում Քիթսին, բացահայտում աշխարհի՝ իր համար մինչ այդ
անհայտ գեղագիտությունը, բնության տևական մեղեդին, իսկ ծնողներն իրեն կտրում են
այդ աշխարհից, անհաղորդ են իր «գաղտնի աշխարհին»:
Ջորջին լսելի էր բնության մեղեդին, զգալի՝ արևի տաք լույսը, երկնքի գունային վերափոխումները, խոնավ հողի մածուցիկ հոտը, բյուրեղապակե մաքրությամբ օդը: Բնության մեջ Ջորջն իրապես կարողանում էր հաղորդակցվել իր ներաշխարհի հետ, գտնել,
հասկանալ իրեն, իսկ բնության` ապրման օժտվածությունը պատահական չէր, իր ներսից
էր բխում. «Գեղեցկությունը մեզանից դուրս չէ, այլ մեր մեջ է: Մեր այդ գեղեցկությունն ենք
ճանաչում կյանքի հավերժական հոսքի փոփոխվող նախշերում: Լույսը, ձևը, շարժը,
փայլը, բույրերը և ձայները անսպասելիորեն հայտնվում են մեր առջև ոչ միայն որպես
իրերի սովորական կերպ. դրանց մեջ արտահայտություն է գտնում մեր մեջ աղբյուրի պես
բաբախող կյանքը, դրանք ուրախություն են պարգևում»7:
Հերոսը տարվում է անգլիացի պոետներով և արտասահմանյան գեղանկարիչներով՝
իր միակ ընկերներով: Ջորջն արևածագը ու զգացածը փորձում է Քիթսի պես արտահայտել, անվերջ փորձում առարկաների գույները որսալ կամ գույներ հաղորդել, համադրել.
հափշտակվում է նկարչությամբ: Հավանում էր Ռոսետտիի նկարները, փոխարենը՝ Ուոթսի և
Դիքսիի, իսկ ամենից շատ Ջորջին հոգեհարազատ էին թյորներյան ջրաներկի գունային
հավաքածուները. «Նկարել այն, ինչ տեսնում ես ավելի գրավիչ է, քան իմանալ, թե այդ
ամենի մասին ինչ են մտածել Քիթսն ու Շեքսպիրը»8:
Բնության հետ հարաբերման մեջ Թոնին լիարժեքորեն հարազատանում է Ջորջին,
նույն զգացումներն ու հոգեշարժն է նկատելի. «Ես ուզում եմ ապրել կենդանի էակների հետ,
ապրել նրանց կյանքով և զգալ, որ նրանք ապրում են իմ մեջ, ոչ թե թաքցնել դրանք և
անուններ տալ»9: Իր համար բնության երևույթն էր հետաքրքիր, ամեն մի մասնիկն առանց
բուսաբանական հատուկ տերմինների, որոնք հայրն էր սովորեցնում, այն, ինչը չէր հիմնվում
իրականության կամ զգացումների պատրանքների վրա, իր համար գոյ չէր: Նրան էլ, ինչպես Ջորջին, ձայնի, բույրի և գույնի հարաբերակցության մեջ խորասուզվելու նրբին զգա6

Նույն տեղում, էջ 24:
Death of a hero, p. 60.
8
Նույն տեղում, էջ 63:
9
Նույն տեղում, էջ 17:
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յունակություն էր տրված: Ճերմակից դեղինի փոխվող ծաղիկները, եղրևանու բույրը, նեկտար ըմպող թիթեռներն ու օդում տարածվող մեղվի բզզոցը կենսատու ազդակներ են, որոնցով հերոսը մոտենում է իր ներսին, իր իրական աշխարհին: Թոնին, ինչպես և Ջորջը,
նույնպես տարվում է նկարչությամբ, երազում քանդակագործ դառնալ:
Երկու հերոսներն էլ գիտակցում են արվեստին ծառայելու իրենց «առաքելությունը»`
իրական արվեստին, ոչ այն արվեստին, որ տվյալ ժամանակում, տվյալ հասարակության
համար առաջնային էր, ընդունելի:
Հայր և որդի հարաբերակցության մեջ առկա է նաև հավատի պրոբլեմը, որը տարակերպ դրսևորում ունի: Օգեսթը տարված էր կաթոլիկ եկեղեցու ու նրա որոշ հետևորդների գաղափարախոսությամբ, գրքերով, ապա կաթոլիկ եկեղեցու անմնացորդ նվիրյալ
դարձավ. «նա անդադար աղոթք էր կարդում և պատարագ լսում, հավերժական կյանքի
ձգտողների համար վարքի կանոներ էր սահմանում ու նույնիսկ իր և սուրբ Ֆրանցիսկոս
Սալեցու միջև ընդհանրություններ գտնում»10:
Ջորջի համար հոր կրոնական համոզումներն ու քարոզներն արժանահավատ չէին.
«Կրոնական համոզմունքները հիանալի պատրվակ են` մարդկանց վատություն անելու»11
ու հատկապես, երբ հավատավորը հաճախ մոռանում էր կիրակի օրերին եկեղեցի գնալ
կամ աղոթքին փոխարինելու էր գալիս վիսկին: Իր ըմբռնմամբ` հայրը եկեղեցուն ու կրոնական ուսմունքներին էր նվիրաբերվել զուտ հոգու հանգստության ու սփոփանքի համար: Ջորջի ու Աստծո հարաբերման ուղին փակ էր:
Հենրի Քլարենդոնը` ի տարբերություն Օգեսթ Ուինթերբորնի, երդվյալ աթեիստ էր,
նրա համար Աստված. «շեքսպիրյան «դուկդամի» ճշգրիտ համարժեքն է, հիմարներին
համախմբելու բառ»12: Փոխարենը Քլարենդոնը հավատում էր ճշմարտության հզորագույն
ուժին, մասնավորապես՝ սեփական ճշմարտության անբեկանելիությանը, չափանշում էր
մարդկանց ըստ գիտական հետաքրքրությունների, ինչը որդուն չփոխանցվեց՝ չնայած
Հենրիի ջանքերին. Թոնիին ոչ միայն խորթ էր հոր գիտական ասպարեզը, այլև՝ խիստ
ձանձրալի: Ինչ վերաբերում է հավատին, Թոնին հոր երկար զրույցներն Աստծո կերպի
մասին ու միանշանակ մերժումը չսեփականեց ամբողջությամբ. «Առաջինը, որ նա զարմանքով բացահայտեց, այն էր, որ եկեղեցի այցելությունն ու դրա հետ կապված ամեն բան
իրեն լիովին անտարբեր է դարձնում ու երբեմն էլ` վանում: Ինքն աշխատանքային օրերին
հաճույքով եկեղեցի է այցելում, եկեղեցական քանդակագործության նվիրյալ քահանայի
խոսքը լսում նորմանդական ու գոթական պատուհանների, եռաթև ու հնգաթև, հովհարաձև ու
գլանաձև կամարների, եկեղեցական կամարակապ սրահների ու պատկերասրահների
մասին, ինչպես նաև միջնադարյան սիմվոլիկ արտառոց պատմություններ, բայց երբ ընդհանուր առմամբ հաճելի քահանան հագնում էր կապան ու մռայլ դեմքով սկսում քարոզը
խորանի առաջ, Թոնին ընկճվում էր»13: Հերոսին պարզապես չէր հետաքրքրում մոր կամ
դայակի Հիսուսը. «Հիսուսի իրական կերպը խամրում է, երբ նրանից Աստված են սարքում:
Իրական ողբերգությունն այն է, որ նա քաղաքակրթության հերոս էր և սպանվեց նրանց
կողմից, որոնց փորձում էր օգնել»14:
Իհարկե, հավատը Թոնիի ներսում վեպի ողջ ընթացքում առկա է` հատկապես սիրած կնոջ որոնման ճանապարհին: Քրիսի համար առաջնայինը բանականությունն էր, ու
Աստված տեղ չուներ իր դատումներում, ընդհակառակը, վեպի ողջ ընթացքում` հատկապես հերոսի ներքին մենախոսություններում ու կոմունիզմի գաղափարախոսությամբ տարվելու ժամանակահատվածում, Աստված ու հավատը բացակայում են: Ավագ սերունդը
10
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հարաբերման, մարդկային շփումների ու առավելապես ամուսնության, հետագայում նաև
զավակների ամուսնության հարցում առաջադրում էր դաս ու դասակարգի խնդիրը, որ նոր
սերնդի կողմից ոչ միայն հավանության չէր արժանանում, այլև հիմնարար չէր ընդունվում:
«Վերևի ու ներքևի», «հավասարի ու անհավասարի» հավերժական սահմանաբաժաններում է ապրում ավագ սերունդը: Այս սերնդի համար ընդունելի է քծնել ու սիրաշահել հասարակության այն զանգվածին, որն ազդեցիկ է, հարուստ: Այդ զանգվածի խոսքը
վճռորոշ է հասարակության մեծամասնության համար, վճռորոշ է ամենևին ոչ այն պատճառով, որ այս «բարձրե խավը ինտելեկտուալ է, բանիմաց, կայացրած որոշումները խելամիտ, այլ զուտ այն պատճառով, որ հասարակությունն է նրան այդպիսին դարձնում: Տվյալ
հասարակության արժևորման չափանիշներն են այդպիսին՝ ապավինել «մեծարգո» չինովնիկների, որոնք այս կամ այն ճանապարհով հաջողել են, կարողություն դիզել ու փառք
ձեռք բերել:
Հիշենք` ավագ Ուինթերբորններին, որոնց համար ֆինանսական կարողությունը
բարձր դասի ու արիստրոկրատիայի հետ շփման գրավական էր, երբեմնի ազնվական արմատները հասարակության հատուկ խավի հետ շփում էին ձևավորում, Հեյլիններն առավել
ծայրահեղական էին այս իմաստով` դաս ու դասակարգի խնդիր առաջադրելով նույնիսկ
զավակների ամուսնության հարցում: Հենրի Քլարենդոնը հատուկ միջավայր ու տղային
առավել հարմար կին էր ընտրում, «Գնդապետի աղջիկը» վեպում ողջ հասարակությունը՝
«հորեսյան հլու պաշտամունքով» էր համակված):
Նոր սերունդը շատ լավ տեսնում էր դաս ու դասակարգի առանձնացման ցավալի
հետևանքները: Իրենց ծնողներն էլ ժամանակին ամուսնացել էին նույն ձևական
պարտադրանքով ու դժբախտացրել միմյանց: Ջորջն ընտրում է ազատությունը, սերը
Էլիզաբեթի ու ֆաննի հետ հարաբերություններում` չտրվելով ծնողների հորդորներին ու
դասակարգային կապանքներին, Թոնին ընդդիմանում է հոր արգելքներին ու գնում իր
սիրո` Քեյթի ետևից, Քրիսը հրաժարվում է բարձր խավի ներկայացուցիչ Աննայից ու
ընտրում Մարթային: Նոր սերունդը զերծ է արիստոկրատիային սիրաշահելու ու նրանցով
լեցուն հատուկ հավաքների մասնակցությունից: Ջորջի համար ծիծաղելի են Թոբբի,
Շոբբի, Բոբբի ու ափջոնների նման «ինտելիգենտներըե:
«Այդ աղքատ արիստոկրատիան, որի ներկայացուցիչները երեսուն տարի առաջ
այնքան շատ էին՝ ի՞նչ պատահեց նրանց, ինչ պատահեց ուսյալ, ծեր պարոններին, որոնց
տպավորիչ գլուխները, ավաղ, ոչինչ չպահպանեցի՞ն իրենց մեջ, ի՞նչ եղավ ուրախ,
կավատ ծեր տիկիններին: Որտե՞ղ է վարկի և շնաորսի, դատարանի ծանուցագրերի և կրակոցների, կատարողական թերթերի, խրտվիլակներով լեցուն, զարմանալի մարդակեր երկրում մեծացող տղաների և աղջիկների առատ ամբողջությունը: Մահացել են պետական
բյուջեի պարսատիկից ու կրակոցից»15,- մտորում է Քրիսը:
«Չկա ոչ վերև, ոչ ներքև»,- եզրակացնում էր Քրիսը. սա ընդամենը հնի և նորի արժեհամակարգի ու կեցության պայքար էր, նոր սերունդն ընտրում է շրջապատի ու մարդկանց հետ հարաբերման նոր ձևաչափ, ամուսնության, ընտրյալի հարցում կարևորում սերը,
ոչ թե ազնվական գենն ու ֆինանսական միջոցները:
Հաջորդ պրոբլեմը, որ հայր-որդի կապի խզման պատճառ է դառնում իմպերիալիզմին ստրուկ չլինելու ընդվզումն է: Որդիների համար անտանելի էր պարտադրվող առօրյան,
ստրկանալը իմպերիալիստական գաղափարաբանությանը: Սեփական ես-ի արժևորումն
ու ինքնուրույն մտածելու կարողությունն ուղղորդում են հերոսին` չտրվել իմպերիալիզմի
ստրուկը կամ թիկունքը լինելու տարածված մոլուցքին, որ պարտադրվում էր “խիզախե
15

R. Aldington, Very Heaven, London: Heinemann LTD, 1937, p. 34.
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երեխաներին. «Ջորջը բնավ դեմ չէր դժոխք ընկնելուն և իրեն ու իր ծնողներին, իր դասարանն ու իր դպրոցը խայտառակելուն, միայն թե թույլ տային դժոխք ընկնել սեփական
ճանապարհով»:16 Թե՛ Օգեսթը, թե՛ շրջապատն իմպերիալիզմի ստրուկը լինելու հոգեբանությամբ էին ապրում:
«Եղեք կարճամի՛տ, ինչպես աղավնիները և իմաստուն, ինչպես օձերը»17. այս կարգախոսն է որդեգրում Ջորջը, երբ ստիպված է հարաբերվել շրջապատի հետ, իսկ Ջորջի և այդ
արտաշխարհի հարաբերումն արդեն լիակատար չէր, երկատվել էր նրա կյանքը. Շրջապատ, դպրոց, տուն և սեփական, լիովին պարփակ ու գաղտնի աշխարհ, ուր «թագավորում
էր» Քիթսը, Չոսերը, որին 16 տարեկանից հարազատացել էր: Նմանատիպ գիտակցում ունի
նաև Թոնին. «Յուրաքանչյուր մարդու մեջ երկու կյանք կա. մեկը՝ բացահայտ, սոցիալական
մարդու, մյուսը՝ գաղտնի, ինքնակա անհատականության, այդպես էլ կա երկու դաստիարակություն. մեկը՝ ձևական ուսուցում, մյուսը՝ ենթագիտակցականի ազդեցություն, և երկու
դեպքում էլ վերջինը զգալիորեն կարևոր է առաջինից»18:
Քրիսը գերադասում էր «ծակ գրպանով» ապրել, բայց ոչ մի դեպքում չդավաճանել
սեփական գաղափարներին, ինքը տարված էր հին աշխարհի՝ բոլոր քաղաքակրթությունների առեղծվածային ստեղծողին բացահայտելու աննկուն ցանկությամբ. «Մի՞թե մեզ չի
հաջողվելու հասկանալ` ինչպես և ինչու են նրանք մեզ ժառանգություն թողել ճակատագրական այնպիսի մոլորություններ, ինչպիսիք են սնահավատությունը, պատերազմները,
սոցիալական անարդարությունը և այլն: Մարդիկ անուղղելի կոնսերվատորներ են, նրանք
ավելի շուտ կհամաձայնեն հանդուրժել հայտնի չարիքը, քան իրենց նեղություն կտան
ուղղել այն»19:
Հերոսները չեն ուզում հայրերի ճակատագրի կրողը, իմպերիալիզմի հլու հետևորդը
լինել` փորձելով սեփական մտածողությունը ծառայեցնել արվեստին ու առավել վեհ գաղափարներին, քան տարվել փողի մոլուցքով ու հարստության կուտակմամբ, որ մի օր
սնանկացման առաջ է կանգնեցնելու, ինչպես իրենց հայրերի պարագայում եղավ:
Ջորջ Օգեսթը սնանկանում է ու փախչում պարտատերերից. «Մի օր Ուինթերբորնները գրեթե հարուստներից վերածվեցին համարյա աղքատների»20: Նույն իրավիճակին
հանդիպում ենք Հեյլինների պարագայում: Ֆրենկ Հեյլինը կորցնում է ապուպապերից բաժին հասած կարողությունը. «Առանց փողի անհնար է ապրել քիչ, թե շատ բարվոք. իջնում
ես աշխատավորների մակարդակի»21:
Հայրերն այլևս չեն կարողանում որդիների ուսման ծախսերը հոգալ, Ջորջը նկարիչ
դառնալու ճանապարհը ստիպված է միայնակ անցնել, Քրիսը, հեռանալով Սուրբ հոգու
անվան քոլեջից, աշխատում է, որ ուսումը շարունակի: Օգեսթին հոգեբանական ծանր
ապրումները, ընտանեկան լարված մթնոլորտը մղում են մեղսագիտակցման ու փրկության որոնման հավատի տիրույթ: Ֆրենկը ֆինանսական կայունության ձեռքբերման գործիք է դարձնում աղջկան, հասնում ընդհուպ անձնասպանության: Ըստ էության, հայրերի
օրինակը հիմք է դառնում որդիների հեռացման ու կյանքի այլ ուղու որոնման` սուղ, բայց
ինքնուրույն ու հանգիստ: Թոնին նույնպես, ինչպես Ջորջն ու Քրիսը, գերադասում է մեկնումն ու արվեստի աշխարհը, փոխանակ ընդունելու հոր ֆինանսական գործարքները:
Վեպերի քննությունը ցույց է տալիս, որ հին ու նոր սերնդի` հայրեր և որդիներ հարաբերակցությունը մի շարք պրոբլեմներ է հարուցում` մասնավորապես հին սերնդի ար16

Very heaven, p. 109.
Death of a hero, p. 61.
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All men are enemies, p. 12.
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Very heaven, p. 62.
20
Death of a hero, p. 86.
21
Very heaven, p. 22.
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ժեհամակարգի, վիկտորիանական դարաշրջանից եկող ավանդույթների պահպանման,
իմպերիալիզմի հետևորդը լինելու, հավատի, դաս ու դասակարգի առանձնացման, հայրերի կողմից որդիների չհասկացվածության, կրթության ու արվեստի վերաբերյալ պատկերացումների տարբերության հետ կապված, որոնք նոր սերունդը մերժում է` առաջադրելով կյանքի նոր և ուրույն ձևաչափ ու հանգեցնելով հայրեր-որդիներ պրոբլեմի անհաղթահարելիության:

МАРИАМ СИРУНЯН
ПРОБЛЕМА ОТЦОВ И ДЕТЕЙ В РОМАНАХ РИЧАРДА ОЛДИНГТОНА
РЕЗЮМЕ
Викторианская эпоха закончилась десятки с лишним лет назад, но последующее поколение еще не отказалось от прежней традиции и продолжало диктовать свое миропонимание
последующим поколениям. В данной статье рассматриваются такие романы Олдингтона как
«Смерть героя», «Все люди- враги», «Сущий рай», отчасти романы «Дочь полковника», «Женщины должны работать» и существующий в них конфликт отцов и детей. Наша цель - показать
предпосылки возникновения конфликта отцов и детей, его влияние на взаимоотношения, жизнедеятельность и судьбу поколений, способы его преодоления, представить различия системы
ценностей и миропонимания поколений, непонятость детей со стороны отцов, различие взглядов на образование и искусство, которые отвергает новое поколение, предлагая совсем другие
и все это приводит к непреодолимости конфликта отцов и детей.

MARIAM SIRUNYAN
FATHER AND SON RELATIONSHIP PROBLEM IN RICHARD OLDINGTON’S
NOVELS.
SUMMARY
More than a decade had passed after the Victorian era but the next generation was not able to
overcome the tradition which continually tried to influence the future generations’ thinking. In this
article we discuss father and son relationship problems in the following novels – “Death of a hero”,
“All men are enemies”, “Very Heaven”, “The Colonel’s Daughter”, “Women must work”. It aims at
studying, discussing and revealing reasons of the origin of the above mentioned problem. Its influence
on the generation relations, life and fate, ways to overcome it. We also try to show the differences of
values and conceptions between senior and junior generations, particularly problems of father-son
misunderstanding in education and art. All of these, the new generation rejects, promoting completely
a new format unacceptable for fathers, which makes the father-son relationship problem overwhelming.
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Ժամանակակից մարդու կապն արվեստի հետ տեղի է ունենում զանգվածային հաղորդակցման միջոցների և տեղեկատվական պայթյունի բուռն զարգացման պայմաններում՝ այդ թվում արվեստի մասին գիտական բնագավառում՝ դառնալով գեղարվեստական
ստեղծագործությունը հասարակության հետ կապող անհրաժեշտ օղակ։
Բոլոր այդ գործընթացները պահանջում են փիլիսոփայական-տեսական ուսումնասիրություն, որն էլ ձեռնարկվում է գեղագիտության մեջ։ Մենք հոդվածում կքննարկենք
միայն որոշ հարցեր՝ կապված արվեստի ստեղծագործության՝ գեղարվեստական մշակույթի
ոլորտում գործառվելու հետ, այն է՝ անձի գեղագիտական պահանջմունքի յուրահատկու-

թյունը, արվեստի ստեղծագործության ընկալման դերի գեղարվեստական և գիտական
մեկնաբանումը։
“Պահանջմունք» բառը արվեստի և գեղագիտական գործունեության կիրարկմամբ
հնչում է կարծես անսովոր և շատերի համար ոչ պոետիկ։ Իրոք, պահանջմունք հասկացությունը առավելապես զուգորդվում է նյութական, ֆիզիկական կարիքների և տնտեսական բնագավառի հետ։ Ի՞նչը կարող է պայմանավորել գեղագետի հետաքրքրությունը՝
ուսումնասիրելու պահանջմունքը արվեստում։ Դա ամենից առաջ նրա դրսևորման հուզական-անձնային բնույթն է։ Իզուր չէ, որ գիտական աշխարհում մարդու հարստությունը
կապվում էր մարդկային պահանջմունքների հարստության հետ։ Արվեստը խորապես
անձնային է և հուզական ինչպես ստեղծագործական ոլորտում, այնպես էլ ընկալման
ոլորտում՝ իր ընտրողական հետաքրքրությամբ դեպի այս կամ այն արժեքները։
Ստեղծագործական գեղագիտական պահանջմունքը և ապրումների գեղագիտական պահանջմունքը ծագում են՝ որպես արվեստի նոր առարկաներ ստեղծելու և գոյություն ունեցող գեղարվեստական գործունեության առարկաները յուրացնելու ներքուստ
պատճառաբանված անհրաժեշտություն։
Արվեստագետի գեղագիտական պահանջմունքը նրա հասարակական առաքելությունն է, քաղաքացիական պարտքը և ստեղծագործական ինքնարտահայտման ակտը։
Ընթերցողի, հանդիսատեսի, ունկնդրի գեղագիտական պահանջմունքը, որոնք մասնակից
չեն արվեստի ստեղծման գործընթացին, նրանց ողջ կյանքի գործը չէ։
Այն ձևավորվում է տվյալ գործընթացից հարաբերաբար ինքնուրույն, չնայած և գեղագիտական սկիզբը հատուկ է յուրաքանչյուր ստեղծագործական աշխատանքին, գործունեության յուրաքանչյուր ոլորտին, որտեղ օգտագործվում են գեղեցիկի օրենքները։ Արվեստագետին ներքուստ արարման է մղում ստեղծագործական պահանջմունքը, նոր գեղարվեստական արժեքների ստեղծման պահանջմունքը։ Ստեղծագործական պահը հատուկ է
նաև ընկալմանը, բայց նրա բնույթն այլ է. ամենատաղանդավոր ընկալումը չի հանգեցնում
նոր գեղարվեստական ստեղծագործության ստեղծմանը։ Հասարակության ստեղծագործական գործողություններն իրականացվում են առավելապես այլ, ոչ գեղարվեստական ոլորտներում։
Արվեստագետը գեղարվեստական կերպարների միջոցով աշխարհին հաղորդում է
արտահայտչական և պատկերավոր յուրահատուկ միջոցներով ամրագրված հասարակական կյանքի և մարդու իմացության ու գնահատման արդյունքները, հրավիրում է ամենա-
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նվիրական հուզական հաղորդակցմանը, կոչ է անում գեղագիտական իդեալների լույսի
ներքո գնահատել կյանքը և ինքն իրեն։ Եվ այդ հոգևոր-արժեքային ոլորտում հաստատվում է ընկալողի և արվեստագետի հաղորդակցումը, եթե ստեղծագործությունը համապատասխանում է անձի գեղագիտական պահանջմունքներին, բարձրացնում է մարդուն հոգևոր զարգացման նոր աստիճանի։ Ճիշտ է նկատում Ն. Ֆ. Բուչիլոն, որ «արվեստի ստեղծագործության ընկալումը խորապես անհատական ակտ է, և նրա գնահատման մեջ
դրսևորվում է անձը, նրա կուլտուրական մակարդակը, ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացումը, պահանջմունքների առանձնահատկությունը, նրա արժեքային
կողմնորոշման բնույթը»1։
Հասարակության մեջ ապրումների, գեղարվեստական արժեքների հոգևոր յուրացման գեղագիտական պահանջմունքը ձևավորվում է որպես արվեստագետին ներկայացված սոցիալ-գեղագիտական պատվեր, և ստեղծագործության մեջ հանդիսանում է անուղղակի խթանող ներգործություն գեղագիտական պահանջմունքի համար։ Այդ փոխադարձ
կապն առանձնահատուկ խնդիր է։ Մեզ առավել հետաքրքրում է, թե ստեղծված գեղարվեստական արժեքների միջոցով անձի ինչպիսի՞ պահանջմունք է բավարարվում։ Այսինքն՝
մեր ուշադրությունը կենտրոնացված է ոչ թե ստեղծագործողի, այլ “սպառողիե պահանջմունքի վրա։ Ստեղծագործական պահանջմունքը մենք շոշափում ենք այնքանով, որքանով
նա օգնում է հասկանալ ընկալման պահանջմունքը։
Արվեստն անձի աշխարհայացքի, բարոյականության և հուզական նրբազգացության ակտիվ ձևավորման ոլորտ է։ Սակայն նա «չի ներում» անխոհեմությունը, հոգևորի
պակասը և բարոյական ինքնագոհությունը։ Արվեստը, շատ բան տալով մարդուն, փոխարենը պահանջում է «կենդանի հոգի»։ Անհետաքրքիր միտք, թոշնած հուզական կյանք,
չզարգացած բարոյականություն, ինտելեկտուալ հարցումների աղքատություն, չափազանցված հետաքրքրություն դեպի նյութական բարօրությունը՝ այս բոլորն արվեստի հետ
շփման ուղու խոչընդոտներն են։ Այստեղից էլ, ըստ Ա. Ի. Արնոլդովի բնորոշման՝ «… մարդու բնահատուկ որակը, նրա նորմալ վիճակը կուլտուրականությունն է, բարձրագույն հոգևոր արժեքների տիրապետումը։ Նրա հակաբնական, աննորմալ վիճակն են հոգևոր պրիմիտիվիզմը և ինտելեկտուալ խղճուկությունը, բարոյական կոռոզիան և հոգեկան աղքատությունը»2։
Իրոք, արվեստի ընկալումը պահանջում է հոգևոր էներգիայի հատուկ և լարված
գործադրում, երևակայության աշխատանք, որոշակի գեղարվեստական կրթվածություն,
նրա պայմանականության և յուրահատկության ըմբռնողություն։ Եթե արվեստի այս կամ
այն ստեղծագործությունը չի ներկայացնում գեղագիտական արժեք, նրանում անվանարկվում է արտահայտված գաղափարը։ Նույնն էլ տեղի է ունենում արվեստի ստեղծագործության գեղագիտական ընկալման սուբյեկտի անընդունակության դեպքում։ Արվեստի ոչ գեղագիտական ընկալումը դիտորդի, լսողի ընդունակության բացակայության հետևանքն է՝
հասկանալու և գնահատելու արվեստը որպես ստեղծագործություն, որը սովորաբար պայմանավորված է լինում արվեստի «լեզվի», նրա առանձնահատկության և օրենքների չիմացությամբ։ Բերտոլտ Բրեխտն իր «Արվեստի ընկալումը և ընկալման արվեստը» գիտական
աշխատության մեջ ընդգծում է, որ «ով վայելում է արվեստը, նա վայելում է աշխատանքը,
շատ հմուտ ու հաջողված աշխատանքը։ Եվ անհրաժեշտ է որոշ բան իմանալ այդ աշխա1
2
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տանքի մասին, որպեսզի կարելի լինի վայելել նրա արդյունքները»3։ Նշենք, որ արվեստն
անձի հետ հաստատում է լիարժեք շփում միայն գեղագիտական պահանջմունքների որոշակի մակարդակի առկայության դեպքում։
Անձի հոգևոր պահանջմունքները և նրանց մեջ գեղագիտական պահանջմունքները
բարդ սոցիալ – հոգեբանական գոյացություն են։ Նկատի է առնվում, որ գեղագիտական
պահանջմունքի առարկայական ուղղվածությունը նրա էական առանձնահատկություններից մեկն է՝ տարբերելով դա գեղագիտական հայացքներից։ Վերջիններս անձի բնութագրումներն են՝ առանց այն պարտադիր կողմնորոշումների դեպի գեղարվեստական ստեղծագործությունները, որը ներհատուկ է գեղագիտական պահանջմունքին։ Նշենք, որ տարբերում են ընդհանրացված և որոշարկված գեղագիտական պահանջմունքներ։ Ընդհանրացված պահանջմունքն անձի այս կամ այն հոգևոր արժեքների յուրացման ընդհանուր դրույթն է,
որը ձեռք է բերում որոշակի բնույթ այն դեպքում, եթե ստեղծվում է այն բավարարելու
իրադրություն։
Այսինքն իրադրություն, երբ մարդը հնարավորություն է ստանում վերապրել, հասկանալ և գնահատել արվեստի որոշակի առարկան։ Ինչպե ընդհանրացված, այնպես էլ
որոշակի պահանջմունքը ձևավորվում և զարգանում է կայունության և դինամիկայի,
մշտականության և փոփոխականության բարդ փոխներգործության մեջ։ Անձի գեղագիտական պահանջմունքն արժեքային կողմնորոշումներում ենթադրում է որոշակի կայունություն։ Սա մի կողմից։ Կարելի է խոսել գեղագիտական պահանջմունքի մշտականության մասին, որն ուղղված է արվեստի տեսակի որոշակի ստեղծագործությունների ընտրությանը (բալետ, երաժշտություն, դրամատիկական արվեստ), որոշակի ժանրերը (պատմական վեպեր, օպերետա, կատակերգություն, նատյուրմորտ), այս կամ այն հուզականգեղագիտական երանգները (քնարակային, պաթոսային, մելոդրամատիկ, կատակերգական ստեղծագործություններ), որոշակի թեմատիկ շրջանակները (հրատապ-քաղաքական,
կենցաղային, փիլիսոփայական-բարոյական)։ Որոշակի գեղագիտական պահանջմունքի
կայունությունը արտահայտվում է արվեստի նախընտրած ստեղծագործությունը բազմակիորեն լսելու, ընթերցելու, մտահայելու ցանկությամբ։ Գեղարվեստական ստեղծագործությունը՝ որպես արժեք, վերապրվում է այն դեպքում, եթե նրան բնորոշ առանձնահատկությունները բավարարում են անձի ձևավորված գեղագիտական պահանջմունքներին և
իդեալներին։ Այսպիսով, անձի գեղագիտական պահանջմունքների կայունությունը մշա-

կութային արժեքների սոցիալ-կազմակերպված գործունեության և դրանք համապատասխանաբար ընկալելու անհրաժեշտ պայմանն է։
Միևնույն ժամանակ մարդու գեղագիտական պահանջմունքները գտնվում են
մշտական փոփոխման և թարմացման գործընթացում։ Ստեղծագործությունը ճանաչվում է
որպես արժեք ոչ միայն նրա համար, որ համապատասխանում է ընկալողի ձևավորված
գեղարվեստական կատարելության նորմաների պատկերացումներին, այլև նրա համար,
որ արվեստի առարկան գտնվում է բարձր և հարուստ ձևավորված պահանջմունքների
դիտակետում։ «Դա լավ է, գեղեցիկ է, նշանակալի է, քան ես կարող էի երևակայել»՝ ստեղծագործության լիարժեք գեղագիտական ընկալման բնորոշ ենթատեքստ է, որն անձի համար ձեռք է բերում արժեքային նշանակություն։ Տվյալ դեպքում արդիականացված որոշակի
գեղագիտական պահանջմունքը կարող է վերակառուցել առավել ընդհանուր ներուժ ունեցող պահանջմունք։ Սակայն վերը նշված գեղագիտական պահանջմունքի դինամիզմն առա3

Брехт Б., Восприятие искусства и искусство восприятия. “Декоративное искусство”, 1964, № 8, стр. 36.
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ջանում է ոչ թե ինքնին, այլ սոցիալ-մշակութային և գեղարվեստական գործընթացի լայն
համատեքստում՝ ուղիղ կամ անուղղակի ներազդելով անձի վրա։ Հասարակության մշակութա-գեղարվեստական պահանջմունքներն ընդունակ են փոփոխվելու, հարստանալու,
տարբերակվելու։ «Մարդը կարող է բարձրանալ դեպի գեղարվեստական մշակույթի այն
արժեքները, որոնք վաղօրոք նրան մատչելի չէին՝ իր մեջ մշակելով նոր գեղագիտական
ձգտումների մակարդակ»4։ Ավելին, գեղագիտական պահանջմունքի դինամիզմը, ըստ Ի.
Ա. Ջիդարյանի, նաև արտահայտվում է այնտեղ, որ նրա զարգացման մեջ դիտվում է երկու
փուլ՝ պարբերաբար միմյանց փոխարինող լարվածություն (անբավարարության զարգացում) և գոհունակության (բավարարվածության) իրավիճակներ5։ Այդ փուլերը կազմավորվում են ինչպես պահանջմունքների ներքին գործելու օրինաչափություն, այնպես էլ ժամանակամիջոցի տևողության հաջորդականությամբ՝ խզելով ընկալողի շփումները արվեստի ստեղծագործության հետ։ Որքանով գեղագիտական պահանջմունքի բավարարումը
բարձրացնում է անձը հոգևոր-բարոյական «բարձունքի» որոշակի մակարդակի, այնքանով
ծագում է արվեստի այս կամ այն առարկայի նոր ապրումների ցանկություն։ Այսպիսով,
անբավարարվածության պահանջմունքն առաջացնում է լարվածություն, հոգևոր պակասության զգացում, մինչդեռ պահանջմունքների բավարարումն առաջ է բերում անձի հավասարակշռության իրավիճակ։
Եվ այսպես, ի՞նչ է գեղագիտական պահանջմունքների յուրահատկությունն արվեստում։ Արտահայտվելով փոխաբերաբար՝ այն կապված է հոգևոր գանձատան գիտակցման
և ներքուստ պատճառաբանված որոնման հետ, որ ընդունակ է գեղարվեստական արժեքների հարստություններով պարգևատրելու մարդուն։ Գեղագիտական պահանջմունքը
կապված չէ կոշտ օգտապաշտական, ֆիզիոլոգիական կարիքների բավարարման հետ։

Գեղագիտական պահանջմունքի դրսևորումը և բավարարման միջոցները կրում են բարձր
հոգևոր բնույթ։ Անհատը, հաղորդակից դառնալով սոցիալական կարգի արժեքներին, զգում է
իրեն որպես պոտենցիալ արվեստագետ։ Նշենք, որ գեղագիտական պահանջմունքն
առանձնահատուկ սոցիալական պահանջմունք է, ավելին՝ խորը բովանդակալից պահանջմունք է։ Արվեստի հասարակական գործառույթն իրականացվում է ոչ թե գեղագիտական
գործառույթից անկախ, այլ նրա միջոցով։ Ավելին, արվեստն իր սոցիալական, գաղափարական, բարոյական դերը կատարում է՝ միայն իրականացնելով անկրկնելի գեղագիտական յուրահատուկ գործառույթ։ Դրա հիմքում արվեստը դառնում է անձի վրա հասարակական ներազդեցության անփոխարինելի միջոց։ Ենթադրում ենք, որ արվեստում, եթե օգտագործենք դասական էսթետիկայի հասկացությունները, որոշիչ յուրահատուկ պահանջմունք է համարվում ներդաշնակության և կատարսիսի պահանջմունքը։ Նրանք բացարձակապես սերտորեն կապված են միմյանց հետ։
Արվեստի ներդաշնակային ներազդումը որոշվում է ոչ միայն գեղեցիկի օրենքներով
ստեղծված հարմոնիկ ձևի ազդեցությամբ։ Ներդաշնակությունը գեղագիտության մեջ վերաբերում է բովանդակալից կատեգորիաներին՝ բնութագրվելով իր միասնությամբ, որակապես տարբեր և, նույնիսկ, հակադիր պահերով6։ Իսկական արվեստը հակադրվում է

4
Կ. Ղազարյան, Արվեստը և էսթետիկական մշակույթը, - ԵԹԿՊԻ-ի «Հանդես» (գիտամեթոդական
հոդվածների ժողովածու), № 18, Եր., 2016, էջ 227։
5
Джигарян И. А., Эстетическая потребность, М., 1976, с. 16-17.
6
Կատարսիս (հուն. katarsis՝ մաքրում)՝ հոգու բարոյական մաքրում գեղարվեստական արժեքների
ներգործման, ընկալման, գործընթացում։ Արիստոտելը «Պոետիկա» աշխատության մեջ կատարսիսն
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անկազմակերպությանը և քաոսին, այն օգնում է մարդուն՝ ներդաշնակություն ստեղծելու
աշխարհի և ինքն իր միջև։ Առաջադիմական արվեստը ներդաշնակում է մարդու մեջ բնականը և սոցիալականը, պահպանում է մարդկային «ես»-ը միօրինականացումից, հոգևոր
մեկուսացումից։ Բայց ներդաշնակել արվեստում կարելի է միայն հակասությունների և
դիսոնանսի հաղթահարմամբ՝ գիտակցելով և գնահատելով այն։ Քանի որ արվեստը մարդու
վարքագծում ցուցադրում է տարբեր պահերի հակասական պայքար, բացահայտում է նրա
սոցիալական և հոգեբանական բնույթը, ուստի, կատարսիսի միասնությամբ իրականացնում է իր ներդաշնակային գործառույթը։
Կատարսիսը՝ արվեստի սոցիալ-գեղագիտական ներգործությունն է անձի վրա՝
ընդգրկելով բազմապլան, բայց հոգևոր-բարոյական, ճանաչողական, սոցիալ-հոգեբանական, և, ըստ էության, գեղարվեստական ապրումների և ցնցումների մի ամբողջական
միակցություն։ Ի տարբերություն ներդաշնակային ներգործության՝ կատարսիսը հիմնվում
է հակասական ռեակցիայի (արձագանքի)՝ ներքինի և արտաքինի բախման, խորքայինի,
ճշմարիտի և թյուրի, թվացյալի, անհասկանալիի և ճաշակելիի, գաղափարի և նրա մարմնավորման վրա։ Միևնույն ժամանակ կատարտիկական պահանջմունքը օրգանապես
հյուսված է արվեստի ներդաշնակային ազդեցության պահանջմունքի հետ, մարդկային
հարաբերությունների բարձրագույն գեղագիտական չափի հաստատման հետ։
Անձի պահանջմունքներին կատարսիսում որոշակի չափով պատասխանում է արվեստի դաստիարակչական գործառույթը՝ հիմնավորված նրա իմացական, հաղորդակցման և արժեքային գործառույթներով։ Կարելի է նշել, որ արվեստը մարդու ներսում առաջացնում է հոգևոր վերակառուցում, հանդիսանում է նրա ինքնաստուգման և ինքնափորձության միջոցը, և առաջին հերթին՝ բարոյականության ոլորտում։
Արվեստի կատարտիկական ներգործությունը խորապես հուզական է։ Բայց այդ
հուզականությունն առանձնահատուկ կարգի է. խոհականացված, գիտակցված, խելամիտ։
Արվեստի ներազդեցությամբ տակ անգիտակից հուզական պոռթկումները ձեռք են
բերում մարդու բարձրագույն հոգևոր զգացմունքների պարզություն և նպատակասլացություն։ Ընկալողն արվեստում գտնում է իր հույզերին համահունչ կերպարներ, իսկ հույզերը՝
մաքրված ամեն տեսակ պատահականությունից, քաոսայինից, բարձրացված դեպի սոցիալական աշխարհազգացումը և աշխարհընկալումը։ Այդ հոգևոր-բարոյական ինքնաստուգումը, ինքնափորձությունը, ինքնագիտակցությունը և ինքնագնահատականը կատարվում են սոցիալական փորձի համատեքստում։ Բայց, ինչպես հաճախակի նշվում է
գեղագիտության մեջ, մարդու դատն իր նկատմամբ ազատ ներքին ընտրության արդյունքն
է՝ առանց արտաքին հանգամանքների հարկադրման։ Արվեստի միջոցով մարդը փորձարկում է ոչ թե իր պրոֆեսիոնալ, սոցիալ-խմբակային, բնական-ֆիզիոլոգիական ընդունակությունը, այլ երևակայության և ապրումակցության միջոցով, փորձարկում է ամբողջությամբ իրեն՝ մտքով տեղափոխվելով դեպի չնախատեսված հանգամանքներ, իրավիճակներ։ Իրականացնելով նման ընտրությունը՝ մարդը միշտ չէ, որ կարող է հարաբերակցել
նրա հետ իր իրական կյանքը։ Բայց այդ բարձրագույն ձգտումը նրա մեջ մնում է հոգևոր
լիարժեքության այն չափանիշը, հոգևոր պահանջմունքների այն իդեալը, որոնց ոչ միշտ է
հնարավոր հասնել, բայց որոնց միջև անհրաժեշտ է կողմնորոշվել։

անվանել է վեհ բավարարում և լուսավորում, որը ճաշակում է հանդիսատեսը՝ ողբերգության հերոսի
հետ վերապրելով տառապանքը և ազատվելով նրանից։
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Ներդաշնակային և կատարտիստական գործառույթներն իրենց միասնությամբ որոշում են գեղագիտական պահանջմունքի յուրահատկությունն արվեստում, նրա առարկաների՝ գեղարվեստական ստեղծագործությունների յուրացումը։
Այսպիսով, արվեստի ներդաշնակային ներգործությունն իրականացվում է կատարսիսի միջոցով, որն իր հերթին կատարվում է հանուն չափի և ներդաշնակության։ Արվեստի
միջոցով մարդը իր ներքին աշխարհը հարաբերակցում է ուրիշ մարդու ներքին աշխարհի
հետ, սոցիալական և համամարդկային նորմերի կատարելության հետ։ Մենք համամիտ
ենք այն գեղագետների և փիլիսոփաների դիրքորոշումներին, որոնք ենթադրում են, որ
արվեստի ստեղծագործությունների պահանջմունքն ընդհանրապես գեղագիտական պահանջմունքի խտացած և յուրահատուկ, բարձր զարգացողության դրսևորումն է։ Գեղագիտական գնահատականից, գեղագիտական իդեալից դուրս չկա արվեստ՝ որպես մարդկային
գործունեության առանձնահատուկ ոլորտ։ Գեղագիտական պահանջմունքը արվեստում
«ներաճում է» նրանում բազմաթիվ այլ պահանջմունքների՝ միևնույն ժամանակ բյուրեղանալով որպես յուրահատուկ պահանջմունք, միայն ուրիշ, ոչ յուրահատուկ պահանջմունքների հետ փոխներգործելով։ Ոչ սպառողական, ինչպես նաև ոչ գեղագիտական պահանջմունքն արվեստում, որոշակի իրավիճակում (եթե ստեղծագործությունը ցնցում է մարդկային հոգեկանի ներքին, խորքային շերտերը) ընդունակ է վերաճել բարձր հոգևոր, յուրա-

հատուկ գեղագիտական պահանջմունքի։
Գեղարվեստական արժեքն ընկալվում և վերապրվում է միաժամանակ։ Արժեքն
արտահայտում է օբյեկտի և սուբյեկտի գործնական կապը, իսկ կերպարը՝ նրանց ճանաչողական կապը։ Բայց միևնույն ժամանակ իմացությունը և գործունեությունը մեկուսացված
չեն, այլ սերտ փոխկապակցված են։ Հետևաբար, արժեքային հարաբերությունները կապված են իմացական հարաբերությունների հետ, իսկ արվեստի ստեղծագործության՝ որպես
գեղարվեստական կերպարի մեկնաբանումը, նրա՝ որպես արժեքի, մեկնաբանման հետ։
Ամփոփելով մեր միտքը՝ նշենք, որ գեղարվեստական ստեղծագործության գեղագիտական արժեքը հաստատվում է օբյեկտի (ստեղծագործության) հարաբերության արդյունքում սուբյեկտի (ընկալողի) հետ՝ օժտված որոշակի պահանջմունքներով և գեղագիտական
իդեալներով։ Արվեստի ստեղծագործությունները, որպես հասարակական գեղագիտական
արժեքներ, ի հայտ են բերում իրենց կայուն արժեքային որոշակիությունը։ Փոփոխվելով
բազմաթիվ մեկնաբանման-ապրումների գործընթացում՝ գեղարվեստական ստեղծագործությունը նորից ու նորից վերարտադրում է իրեն որպես սոցիալ-մշակութային օբյեկտարժեք։ Տվյալ վերլուծությունը համոզում է, «… որպեսզի հասկանալ և ապրումակցել ստեղծագործությունը, հարկավոր է զգայական առարկայության գեղեցկությամբ վայելել հմտություն և տեսնել նրա կապը հոգևոր բովանդակության հետ, որին այն ենթարկվում է»7։
Հետևաբար, անձի գեղագիտական պահանջմունքն իր մեջ չի կարող չընդգրկել
դաստիարակչական ներգործության համալիր միջոցներ, որոնցից առավել մեծ տեղ է հատկացված գեղագիտական դաստիարակությանը՝ ուղղված մարդու ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացմանը։ Անձի դաստիարակության խնդիրների համալիր հաջող
լուծումը հնարավոր չէ առանց սևեռուն ուշադրության դեպի գործունեության այն ձևերը,
որոնցում մարդն արտահայտում է իր վերաբերմունքը դեպի բնությունը, հասարակությունը,
դեպի ինքն իրեն։ Աշխարհայացքը ենթադրում է անձի կողմից իրականության երևույթների գնահատական, իր կյանքի ըմբռնում, և դրանց հիմքի վրա՝ համոզմունքների, իդեալ7
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ների, գործունեության սկզբունքների ձևավորում։ Հենց դրա համար էլ աշխարհայացքը,
լինելով մարդկային պահանջմունքների ներդաշնակություն, հանդես է գալիս որպես անձի
զարգացման ներքին հզոր գործոն։ Միանշանակ կարող ենք ասել, որ աշխարհայացքը

մարդու աշխարհըմբռնման և ինքնագիտակցության միասնությունն է։
Ինչպիսի՞ տեղ է զբաղեցնում գեղագիտական վերաբերմունքը դեպի իրականությունը աշխարհայացքում, ինչպիսի՞ն է գեղագիտականի դերը նրա ձևավորման մեջ։
Նշենք, որ մարդը՝ գեղագիտական վերաբերմունքով դեպի իրականությունը, իրեն դրսևորում է որպես բազմակողմանիորեն զարգացած անհատ՝ ձգտելով ընկալել և տիրապետել
աշխարհը իր ողջ բազմազանությամբ։ Նա վայելք է ապրում և՛ աստղային երկնքի վեհությունից, և՛ ծաղկի զարմանալի ձևից, և՛ ուրիշ մարդկանց հետ շփվելիս։ Այդչափ տարբեր
առարկաներ և երևույթներ վայելելու հմտությունը հեշտ չի տրվում մարդուն։ Այն բնածին
հատկություն է մարդու համար։ Բայց այն նույնական չէ նաև դեպի առարկան ունեցած
օգտապաշտական-գործառական վերաբերմունքով։ Վայելել առարկան՝ ինքնին նշանակում է տեսնել, շոշափել նրա ենթատեքստում առկա հարաբերությունների, կապերի ողջ
հարստությունը։ Նման կապերը և հարաբերությունները թաքնված են սովորական դիտարկումից և անհրաժեշտ էլ չեն մեր առօրյա գործունեության մեջ։ Բայց դրանց տիրապետելը իր ողջ բազմազանությամբ՝ անհրաժեշտ է մարդուն։ Հետևաբար, աշխարհին գեղագիտորեն վերաբերվելն է հենց համարվում զարգացած մարդու հատկանիշ։ Աշխարհայացքային դեպքերը գեղագիտական հարաբերակցության մեջ առկա են հագեցված ձևով։
Մարդը, գեղագիտական դիրքերից գնահատելով իրեն և իր ամեն մի քայլը, կարծես թե
գնահատում է իրեն նաև սոցիալական դիրքերից։ Գեղագիտական գիտակցությունը մղում
է մարդկանց զգալու կենդանի կապը աշխարհի հետ։
Այսպիսով, գեղագիտական գիտակցությունը կազմում է անձի աշխարհայացքի կարևոր և անբաժանելի բաղադրամասը, իսկ գեղագիտական վերաբերմունքը դեպի աշխարհը՝
գիտական աշխարհայացքի գործելու ներքին ձևը։ Գեղեցիկի օրենքները օբյեկտիվ իրականության նույն օրենքներն են՝ միայն վերցրած համամարդկային պահանջմունքների համատեքստում։ Դրանց տիրապետելով՝ մարդը գիտակցում է իր հնարավորությունները, իր
բազմակողմանիորեն զարգացած էակի մարդկային էությունը։
Մեզ չի կարող բավարարել ներդաշնակ անձի ըմբռնողականությունը՝ որպես մի
մարդու ինչ-որ վերացական իդեալ, հավասար ընդունակ գործունեության ամեն մի ձևի։
Չի համապատասխանում անձի մեր ըմբռնմանը նաև այլ մոտեցում, համաձայն որի՝ մարդուն բավական է իր մեջ զարգացնել միայն ինչ-որ մի որակ, մեկ ընդունակություն, որպեսզի
դառնա սոցիալական ներադաշնակության կատարյալ տարրը։ Երկու դեպքում էլ ներդաշնակ անձն ընկալվում է որպես ինչ-որ մի իդեալական կատարելություն՝ միանգամայն
զուրկ հակասություններից։ Ներդաշնակ մարդն իր մեջ մարմնավորում է հասարակության
իրական պահանջմունքները, գիտակցորեն փորձում է իրականացնել դրանք իր գործունեության մեջ։ Մարդը, իրեն իրացնելով գործունեության մեջ, ստանում է միակ հնարավորությունը՝ հաղթահարելու իր գոյության սահմանափակությունը ժամանակի մեջ։ Ներդաշնակ մարդու նման ըմբռնումը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու այս տիպի
անձի ևս մեկ առանձնահատկություն։ Ներդաշնակ անձը պարտադիր գեղագիտորեն զարգացած անձն է։ Նրա համար «համապարփակության կարիքը» ոչ միայն տեսականորեն է
իմաստավորված, այլև դարձել է ներքին կյանքի օրենքը, աշխարհազգացողությունը՝ ամրագրված զգացմունքներում, պահանջմունքներում։ Նմանատիպ անձը գիտակցում է իր
սոցիալականությունը և աշխարհի հետ հաստատում է անհատական-հուզական հարաբերություններ՝ գնահատելով շրջապատը գեղեցիկի, վեհի և այլ կատեգորիաներով։ Իրա-

կանության գեղագիտական յուրացումը, գեղագիտական դաստիարակությունը կոչված են
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սովորեցնելու մարդուն սոցիալական խնդիրները, գաղափարները և պրոբլեմները հարաբերակցելու իր պահանջմունքների, ցանկությունների հետ, սովորեցնելու տեսնել մարդկային պահանջմունքը շրջապատող բոլոր իրերի, գործառույթների, երևույթների մեջ, և,
միաժամանակ, գիտակցել իր սոցիալական էությունը։
Զարգացած գեղագիտական գիտակցությունը, իրոք, հանդես է գալիս որպես անձի
ձևավորման արդյունք։ Բայց այն չի ծագում միանգամից, այլ իր կայացման մեջ անցնում է
մի շարք փուլեր։ Դեպի իրականությունը գեղագիտական վերաբերմունքը հաստատվում է
անձի ձևավորման գործընթացում։ Համապատասխան խնդիրները, որոնք դրված են մարդու գեղագիտական ձևավորման առջև, պետք է տարբերակվեն՝ համաձայն վերջինիս զարգացման մակարդակի։ Նախ և առաջ, գեղագիտական դաստիարակությունը մարդու զգայական-հուզական ոլորտի դաստիարակությունն է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է, որ մարդը
սովորի ուշադիր դիտել, կենտրոնացված ունկնդրել, տիրապետի գունային ընկալմանը,
լսողությամբ զգա հնչյունները։ Միայն այդ դեպքում նա կարող է զգալ շրջապատող
աշխարհի հարստությունը, որսալ արտաքինի նրբերանգները, որի ետևում թաքնված է
ներքին կապերի բազմազանությունը։ Ինչպես ցույց են տալիս հոգեբանության տվյալները,
այդ ընդունակությունները բնածին չեն համարվում։ Դրանք ձևավորվում են մարդկային
պրակտիկ գործունեության ընթացքում։ Ուստի շրջապատող աշխարհի ընկալման գեր-

զգայությունը գեղագիտականի անհրաժեշտ պայմանն է։
Բայց անձի գեղագիտական զարգացումը պահանջում է, որ մարդը ոչ միայն սովորի
դյուրազգաց ունկնդրել և մտասուզորեն ընկալել, այլև կարողանա իրականության այս
կամ այն երևույթի սահմանում ունկնդրել և ընկալել անսահմանը։ Հետևաբար գլխավորը
ոչ թե տեսողության սրությունն է, այլ ստեղծվող ասոցիացիաների հարստությունը, որոնք
պայմանավորված են նրա ողջ մշակութա-պատմական փորձով։
Եվ այսպես, ամփոփելով մեր միտքը՝ նշենք, որ գեղագիտական դաստիարակությունը, լինելով զգացմունքների դաստիարակություն, ներկայանում է որպես մարդու՝
դեպի աշխարհը, անմիջական զգացմունքային վերաբերմունքի աստիճանական ինտելեկտուալիզացիա։ Անմիջական հուզական-կերպարային, զգացմունքային-հուզական վերաբերմունքը դեպի աշխարհը, դաստիարակության և ինքնադաստիարակության երկարատև
գործընթացում աստիճանաբար համակվում է բարդ հոգևոր բովանդակությամբ՝ դառնա-

լով ինտելեկտուալ-հուզական։
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КАРЕН КАЗАРЯН
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ПРОИЗВЕДЕНИЕ
ИСКУССТВА.
РЕЗЮМЕ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с функционированием произведения
искусства в сфере художественной культуры: специфика эстетической потребности личности,
роль художественной и научной интерпретации в восприятии произведения искусства.
Автор полагает, что потребность в произведениях искусства – концентрированное и
специфическое, высокоразвитое проявление эстетической потребности. Подчеркивается, также,
что определяющей специфической потребностью в искусстве является потребность гармонизации и катарсиса.

KAREN GHAZARYAN
AESTHETIC NEEDS OF THE PERSON AND WORK OF ART.
SUMMARY
The article examines the issues related to functioning of the works of art in the field of artistic
culture: the specificity of the aesthetic needs of the individual, the role of artistic and scientific
interpretation of the perception of art.
The author believes that the demand for works of art is a cоncentrated and specific, highly
aesthetic expression of the needs. It was also stressed that the determinative and specific need in the
art is a need for harmonization and catharsis.
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ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Î²ÚºÜ àô ²´ºÈ
(ä²îØàôÂÚ²Ü ºðÎàô ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜ)
«Գեթ մեկ պատճառի իմացությունը կգերադասեի պարսկական գահից»
Դեմոկրիտ
Կայենի և Աբելի աստվածաշնչյան պատմությունը կարճ է, բայց շատ դժվար
ըմբռնելու համար: Կան բավական մեծ քանակությամբ գրականություն և բազմաթիվ մեկնաբանություններ այդ մասին: Գոյություն ունի Կայենի և Աբելի մասին հուդայական գրականություն, հին կտակարանի մեկնաբանություններ, քրիստոնեական և մուսուլմանական
պատմություններ, ապոկրիֆյան գրքեր, Ադամի և Եվայի վարքագրությունը, Ապոկալիպսիսը ըստ Մովսեսի, «Ադամի գիրքը», սիրիական «Գանձերի քարանձավը», հայկական
«Ադամի մահը», «Ղուրանը», (5-րդ գլուխ, 30-34): Եկեղեցու հայրերը նույնպես անդրադարձել
են այդ հարցերին՝ Տերտուլիանոսը, Եփրեմ Սեսորին, Փիլոն Ալեքսանդրացին:
Լինելով խորհրդանշական՝ ամբողջ հնագույն սուրբ գրականությունը բազմիմաստ
է, բացահայտում է ստեղծագործության գաղտնի բովանդակությունը, իմաստը, այսինքն
«ուսմունք» է բառի բուն նշանակությամբ: Դանտեն հայտարարում է, որ սուրբ գրականությունն ունի սկզբունքային 4 իմաստ: Էզոտերիկ գրականությունը խոսում է 7 բանալիների
մասին: Այդ տարբեր իմաստները չպիտի հակադրվեն, այլ հակառակը՝ պիտի լրացնեն
մեկը մյուսին, իբրև մեկ ամբողջի մասեր: Բառացի, փիլիսոփայական, աստվածաբանական իմաստների հետ միաժամանակ շատ մեծ ծանրություն է ընկնում զուտ «հաղորդակցվածներին» ուղղված բուն մետաֆիզիկական իմաստների վրա: Զուտ մետաֆիզիկականը
համընդհանուր է: Անտիկ միստերիաները հեթանոսական չէին, բայց նրանք հիմնվում էին
դրա վրա:
Այս իմաստով նախաստեղծ համաշխարհային կեցությունն առաջանում է ոչ թե
մեռած նյութականից, այլ կենդանի մտքից՝ նյութական աշխարհը ներկայացնելով որպես
նյութականացված միտք:
1
Ըստ Աստվածաշնչյան սիմվոլիզմի՝ Կայենը հողագործ էր, իսկ Աբելը՝ հովիվ:
Այսինքն, նրանք ներկայացնում են մարդու երկու տարբեր տիպեր, այն պահից, երբ տեղի
ունեցավ առաջին տարբերակումը: Տեղաբնակները (բնիկները) զբաղվեցին հողագործությամբ, քոչվորները՝ հովվությամբ, քոչում էին հոտի հետ միասին: Նրանցից ամեն մեկն
ուներ իր սովորույթների օրենքները՝ ելնելով իր սեփական կենցաղից և զբաղմունքից: Այդ
տարբերակումը մեզ տրված է սրբազան ծեսերից, այստեղից էլ հատուկ նշվում է Կայենի
բուսական զոհաբերությունը և Աբելի կենդանական զոհաբերությունը:
Համարվում է, որ Իրանն ու Թուրանը, որոնք ավելի ուշ ճանաչվեցին որպես երկու
տարբեր ցեղեր, ի սկզբանե խորհրդանշում էին բնիկ և քոչվոր ցեղեր: Իրանը՝ Airyana «աշխատավոր» լատիներեն arare, arator, arvum, «դաշտ», բնորոշում է հողագործ ցեղերին:
Հիշենք, որ հրեական «Տորան» վերաբերում է քոչվոր ազգերի օրենքին:
Հրեական սովորույթների յուրահատուկ բնույթից էր բխում որոշ արվեստների և
արհեստների դատապարտումը (մերժումը), որը հատուկ է բնիկ ազգերին. Մշտական
կացարանների կառուցումը (մինչև այն, երբ Իսրայելը դադարեց լինել քոչվոր ցեղ, մինչև
Դավիթը և Սողոմոնը), Երուսաղեմի տաճարի կառուցման համար հրավիրվեցին շինարար-
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ներ դրսից, և երբ տաճարը քանդվեց, նորից սկսեցին սփռվել): Իսկ հողագործ ազգերը կառուցում էին առաջին քաղաքները: Բնիկները արմատացած, հիմնավորված էին, այսինքն
տարածության առումով՝ սահմանափակ:
Առհասարակ բնիկ ազգերի աշխատանքը պահանջում է ժամանակ, որը թվում է, թե
անվերջ է, իսկ քոչվոր հովիվները չեն աշխատում հանուն ապագայի, նրանց առջև անսահման տարածություն է բացվում:
Հնագույն քոչվոր մարդկության համար որպես հիմնական օրենք մնում էր՝ չմշակել
հողը, չտնկել խաղողի այգի: Երեմիա Մարգարեն օրինակ է բերում Ռեքաբիդներին՝ որպես
Հայրերի հավատքի հավատարիմներ:
«Մենք գինի չենք խմում, որովհետև մեր հայրը՝ Ռեքաբի որդի Հովնադաբը մեզ
պատվիրել է՝ ասելով, թե «Գինի չխմեք ոչ դուք և ոչ ձեր որդիքը հավիտյան»1 : Նրանք
կրոնի մեջ հրաժարվում են այն ամենից, ինչը հունական գրականության մեջ փառաբանվում է որպես Դիոնիսոսի ընծա (շնորհը-գինի): Հետևաբար Նոյը, ջրհեղեղից հետո մշակելով հողը, տնկելով խաղողի այգիներ, հիմք է դնում նոր ազգերի՝ Սեմի, Քամի, Հաբեթի:
Իրականում և՛ «հողագործի», և՛ «հովիվի» սկզբունքները դրսևորվում են և՛ ժամանակի, և՛
տարածության մեջ:
Սակայն Կայենը գործում է ժամանակի մեջ, իսկ Աբելը՝ տարածության: Եթե արտահայտվենք դիցաբանության լեզվով, ժամանակը խժռում է տարածությունը (Քրոնոսը
խժռում է իր զավակներին), իսկ բնիկ ազգերը հետզհետե կլանում են քոչվորներին: Հենց
սրա մեջ է Աբելի սպանության սոցիալական գաղափարը: Պատմության փուլի ավարտին
Կայենն իսկապես կավարտի սպանել Աբելին:
Քոչվորները շարժունակ են իրենց զբաղմունքի շնորհիվ՝ հետևելով հոտին: Կայենի
հետևորդները գործ ունեն հանքային և բուսական աշխարհի հետ: Նրանք ստեղծում են
վիզուալ կերպարներ, որ ի վերջո ներկայացված են որպես շինարարություն, քանդակ և
նկարչություն: Քանի որ քոչվոր ցեղերին այս բոլոր խորհրդանիշների տեսակները և կերպարները, որոնց ձգտում են կապել որևիցե տեղանքի հետ, խորթ են և արգելված, նրանց
մոտ է հնչյունային (ձայնային) աշխարհը, ինչը չի խոչընդոտում անընդհատ գաղթելուն,
բացի դրանից՝ երաժշտությունը կայանում է ժամանակի մեջ:
Յուրաքանչյուր արվեստ ի սկզբանե խորապես սիմվոլիկ է և ծիսական: Եվ ինչքան
ավելի մոտենում են մեր ժամանակներին, այնքան ավելի են կորցնում իրենց նախնական
սրբազան բնույթը՝ ի վերջո այսօր վերածվելով արհեստական խաղի: Այստեղից էլ բխում է
հակառակ իմաստը: Նրանք, ովքեր ապրում են փոխվող, խժռող «ժամանակին» համահունչ,
ստեղծում էին նյութական աշխարհ: Իսկ Աբելի հետևորդները սփռվում են՝ ձուլվելով շրջապատին, ավելի նվիրվելով հավատքին: Օրինակ՝ հրեայի համար «շաբաթը» նյութական չի,
նրա տաճարը՝ Հոր տունը, միշտ իր հետ է, որտեղ էլ որ հայտնվի: Ինչպես Աբելը կթափի
կենդանու արյունը, այդպես էլ Կայենը թափում է Աբելի արյունը: Սա է հատուցման
օրենքը:
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Երկու մեծ հոսանքներ ներկայանում են աշխարհում որպես բևեռայնության օրենք՝
արականի և իգականի՝ ներառելով կեցության բոլոր ոլորտները: Համաձայն առասպելի՝
մարդկության ծնունդն ունեցել է 2 ակունք՝ Կայենի որդիները, որոնց Եվան ունեցավ «Էլոհիմներից մեկից» և Աստծո զավակները՝ Ադամից և Եվայից: Ըստ հնագույն հոգևոր ճանաչողության, իգական սկիզբը հոգևոր ոլորտում խորհրդանշում էր քրմության սկզբունքը:
Քրմության տիրակալությունը խորհրդանշում էր իգական սկզբունք: Մյուս բոլոր արարող
ուժերը, որոնք պակաս հոգևոր չէին, բայց իգական սկզբունքի հակադիր բևեռում էին,
դրսևորում են տղամարդու բնույթը: Կնոջ սկզբունքը ներկայանում է Աբելով, տղամարդունը՝
Կայենով:
Ե՛վ հնագույն միստերիաներում, և՛ դիցաբանության մեջ, և՛ Պլատոնի գործերում, և՛
հին մատյաններում պատմվում է, որ ի սկզբանե մարդը եղել է երկսեռ: Օրինակ՝ մենք
տեսնում ենք Զևսի արձանը կնոջ պիրկ կրծքով, կամ Աֆրոդիտեին՝ մորուքով, կամ դիցաբանական Հերմաֆրոդիտին՝ (Հերմեսի և Աֆրոդիտեի զավակին) կամ պլատոնյան Անդրոգինին…
Առաջ է քաշվում վարկած, ըստ որի՝ ի սկզբանե մարդու նախատիպն իր մեջ կրում
էր երկսեռություն, իսկ արտաքնապես աչքի էր ընկնում կնոջ բնությունը:
Կնոջ մեջ տղամարդկային բնությունը հոգևորն էր, իմաստությունն ավելի կրավորական էր: Կինն ապահովում էր բնության «նյութականը, ոգին նրան ձևավորողն էր:
Եվ այդ էակը պատում էր՝ ամբողջը կրում էր իր մեջ, ինչպես բնության նախատիպը,
այնպես էլ իմաստնությունը, որը հետագայում կանջատվի, կառանձնանա որպես տղամարդու սկիզբ, որն էլ կնշանակի արարիչ, ստեղծարար: Եվ ահա այս տեսությունը մենք
գտնում ենք Հին կտակարանում, որտեղ հավատը խորհրդանշվում է կնոջ բնությամբ, իսկ
ակտիվ ստեղծագործ ոգին ներկայացված է տղամարդու բնությամբ:
Կայենի և Աբելի պատմությամբ այլաբանորեն ներկայացվում է կրավորական և
արարչական բնությունների մասնատման պատմությունը: Նրանք երկուսն էլ զոհ են մատուցում Աստծուն: «Կայէնը երկրագործ էր: Եւ եղաւ, որ օրեր անցկենալուց վերջը, Կայէնը
երկրի պտղիցը Եհովային ընծայ մատուցրեց: Եւ Հաբելն էլ մատուցրեց իր ոչխարների
անդրանիկներիցը եւ նորանց պարարտներիցը: Եվ Եհովան Հաբելին եւ նորա ընծային
մտիկ արաւ: Բայց Կայէնին եւ նորա ընծային մտիկ չ՛արաւ»2: Հովիվ Աբելը զոհաբերում է
կենդանի, որի ստեղծման հետ ինքը կապ չունի, որն արարվել է առանց իր մասնակցության: Կայենը զոհաբերում է այն, ինչ ինքն է իր քրտինքով և խելքով ստացել՝ որպես երկրի
պտուղ: Այս հակադրության մեջ արտացոլված են երկու էական պահեր: Աբելը մարմնավորում է քրմությունը, ոչ այն, որի վրա մարդը չարչարվել է արարելով, այլ այն ստեղծվածը,
ինչ մարդուն ընծայվել է Աստծուց՝ թողնելով իր ճակատագիրը Աստծուն, հենվելով միայն
նրա վրա, ինչն էլ հանդիսանում է հավատի հիմքը:
Ելնելով հոգևորի իմացությունից՝ քրմությունն այդ ոլորտում խորհրդանշվում էր
կնոջ երևույթի սկզբունքով: Կայենը զոհաբերում է այն, ինչի համար հարկավոր էր ստեղծագործել, ճանաչել իմաստությունը, ինչին նա պետք է հասներ ինքնուրույն: Սա էլ հոգևոր
իմաստով մարդու անհատական ինքնորոշման շնորհիվ հիմնված է ազատության գաղափարի վրա: Հենց այդ ազատությունը նա ձեռք է բերում՝ թափելով Աբելի արյունը, սպանելով այն, ինչ տրված է Աստծո և բնության կողմից:
Մարդկության պատմության ամբողջ ընթացքում Սուրբ (սրբազան) գրքերը մեզ
համառորեն զգուշացնում են «չուտել իմացության ծառից», որի պատճառով Ադամը զրկվեց
դրախտից, իսկ Պրոմեթևսը, որ բերեց մարդկանց կրակ, լույս և իմաստություն, շղթայվեց…
2

Նույն տեղում, գլ Դ, 3,4 էջ 4:
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Այսինքն, Ազատությունը՝ որպես խորհրդանիշ, այն ամենը, ինչ կապված է մարդու մտքի
հետ, ինքնուրույն կայացման՝ կայենական է (օձ): Այսպիսով, Աբելը կնոջ բնության խորհուրդը, որին հատուկ է աստվածայինը, այսինքն ինտուիցիան, հավատքը, որն աստծո
շնորհն է՝ տրված անմիջականորեն: Կայենը պետք է աշխարհը «ճանաչի» ինքնուրույն,
այնպես, ինչպես նա կառուցում, ձևավորում է ֆիզիկական աշխարհը: Սկզբնական ճանաչողությունը տրվել է մարդկությանը գիտակցականից վեր, մոգական պայծառատեսության
և գուշակության ոլորտներում (անսահման թվով գուշակարաններ և գուշակներ, հիշենք
Դելփիկի տաճարը, որպես գլխավոր գուշակարան, ինչպես նաև Հոմերոսից մինչև Էսքիլեսի և
Սոֆոկլեսի բազմաթիվ պայծառատեսները), որոնք նույնպես գտնվում էին կանանց տիրակալության ներքո (բաքոսուհիները, որոնք ներկայանում են որպես Դիոնիսոսի քրմություն):
Սակայն այդ հայտնության ակունքը հետզհետե մարում էր, մարդը դառնում էր
ավելի ինքնուրույն: Հոգին հին միստիկներն անվանում էին «Մայր», Ոգին՝ «ուսուցիչ», «Հայր»,
ուղղակիորեն աստվածայինը ներշնչող: Հետզհետե ժամանակի ընթացքում «Հայրը նահանջում» է, հոգին դառնում է որբևայրի և մարդկությունը հանձնվում է ինքն իրեն: Այսուհետ նա պիտի ինքն իր հոգում փնտրի և բացահայտի «ճշմարտության լույսը»:

КАРИНЕ АЙРАПЕТЯН
КАИН И АВЕЛЬ
РЕЗЮМЕ
Первоначальный (божественный) язык человечества собственно символический, а потому и многозначный. Отсюда и множество вариантов прочтения и истолкования одного и
того же текста.
В истории “Каина и Авеля” мы выделим две версии.
Первая представляет становление оседлых (земледельческих) народов - Иран, и кочевников-пастухов (Туран). Отсюда и соответствующие их образу жизни и деятельности законы,
продиктованные их обрядами.
По второй версии два великих течения выступают в мире, выявляя закон полярности - в
виде мужского и женского начал, пронизывают все сферы бытия.
Каин представляет мужское - строящее творческое начало, как интеллектуальный
источник свободы. Авель - божественное интуитивное, имеющее от бога и выдающее “готовый
материал”, то есть женская природа. Отсюда область “Веры” в начале истории представлена
женским жречеством и священством (пифии, менады, вакханки).
Таким образом Вера - сфера не самостоятельного, так как это дар Божий, без личного
вмешательства, непосредственно вверяет свою судьбу в руки Господа.

270

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
KARINE HAYRAPERTYAN
CAIN AND ABEL
SUMMARY

The original(divine) language of mankind is actually symbolical and thereat multiplevalued. Hence - the set of perusal and interpretation of the same text.
In the history "Cain and Abel" we shall allocate two versions.
The first represents the development of settled (agricultural) peoples- Iran, and nomads
shepherds (Turin). Hence the laws appropriating their way of life and activity, dictated by their
ceremonies. According to the second version two great currents act in the world revealing the law of
polarity in the form of male and female beginning,penetrate all spheres of life.
Cain represents the male- building creative beginning as an intellectual source of freedom.
Abel - intuitive, gifted from the God and an outstanding "ready material", that is,the female nature.
Hence the area "Faith" in the beginning of the history is presented by female hieratic priesthood and
priesthood (pifi, maenads,bacchantes).
Thus Faith is a not independent sphere as it a Divine gift without personal intervenetion directly
entrusts his destiny in the hands of the Lord.

¶ºÔ²¶ÆîàôÂÚàôÜ ºì ØÞ²ÎàôÂ²´²ÜàôÂÚàôÜ
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ԳՐԻԳՈՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
î²ð²Ì²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ՝ àðäºê (ÜÞ²Ü²-)¶Æî²Î²Ü
ÊàêàôÚÂÆ ä²îÎºð²ÚÆÜ ´²ÔÎ²òàôòÆâ
Անցյալ դարի ութսունական թվականների նշանագիտական ուսումնասիրությունները շրջադարձային էին։ Դրանց հիմքում նշանային աշխարհի կառուցվածքային վերլուծությունն էր, որը հիմնված էր մշակույթի տեքստային ընկալման՝ տեքստայնացման, և առհասարակ տեքստերի վերլուծության մշակութաբանական-նշանագիտական մոտեցման վրա։
Երկխոսության գաղափարը՝ որպես մարդու և մեքենայի, մտածողության և մշակույթի,
նույնիսկ ուղեղային կիսագնդերի կապը պարզաբանելու ելակետ, լայն տարածում գտավ։
Սույն նյութի շրջանակներում կներկայացնենք տարածականության (spatiality) մի
քանի հիմնական չափումներ, որոնց լայն կիրառելիությունը միմյանց հարակից մի քանի
գիտակարգերում (լեզվաբանություն, հոգեբանություն, մշակութաբանություն, գրականագիտություն, միջմշակութային հաղորդակցություն և այլն) խոսում է գիտական վերլուծական տեքստերում վերոհիշյալ հասկացության գործածականության մասին։ Հակված ենք
կարծելու, որ տարածականության գաղափարը նշանագիտական հայեցակերպ է ներմուծում տեքստերի վերլուծության տեսական գործիքակազմի մեջ՝ ելնելով այն հանգամանքից, որ նշանը, որպես նշանագիտության հիմնարար միավոր, սկսած պիրսյան նշանագիտական եռանկյունու գաղափարից, ինքնին ձևակերպվել է տարածական պատկերների
հիման վրա։
Տարածական հարաբերությունների պատկերն անխուսափելիորեն օգտագործվում
է գիտական խոսույթի բոլոր այն ոլորտներում, որտեղ ուսումնասիրվող առարկան հնարավոր է ներկայացնել քարտեզի կամ գծագրի տեսքով: Ասվածը պարզաբանելու համար
բավական է առանձնացնել, օրինակ, գիտական խոսույթի հետևյալ չափումները՝
1. Հասկացական տարածք, որում դիտարկում ենք արքետիպերով գծագրվող տարածքը (վերև-ներքև, կենտրոն-ծայրամաս, հեռու-մոտիկ, և այլն),
2. Տերմինաբանական տարածք, որում դիտարկում ենք տերմինաբանական միգրացիաները, գիտակարգերի սահմանագծերը,
3. Դպրոցների տարածք, որում դիտարկում ենք գիտական մտքի հոսանքների և
մտքի դպրոցների սահմանազատումները (Արևելյան-արևմտյան, հյուսիսային,
եվրոպական և այլ)։
Ըստ էության, հասկացական տարածքում այն է, ինչ նշանակվում է տարբեր գիտաբառերի ու ձևակերպումների միջոցով, տերմինաբանական տարածքում՝ այն, ինչով նշանակվում են այդ հասկացությունները, իսկ մտքի դպրոցներում (school of thought)՝ այն համախոհ գիտական շրջանակները, որոնցում ընտրվում են կոնկրետ գիտաբառեր կոնկրետ
հասկացությունների նշանակման՝ «անվանակոչման» համար։
Հայտնի է, որ նշանագիտությունն ի սկզբանե հավակնում է գործիքներ տրամադրել
օբյեկտիվ իրականության ցանկացած երևույթ1 որպես նշան վերլուծելու համար, ուստիև
1
Հարկ է նշել, որ նշանագիտական մոտեցման սահմանափակումների մասին խոսվում է դեռևս
անցյալ դարի 70-ականներից։ Մասնավորապես առանձնացվում են «քաղաքական»՝ ակադեմիական
սահմանափակող գործոններ, (օրինակ` հարակից գիտակարգերի կողմից նշանային երևույթների
ուսումնասիրությունը, որը լրացնում է նշանագիտական ուսումնասիրությունները, ուստի անհրա-
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տարածաչափական (պրոքսեմիկ) պատկերացումները բնականորեն ընկած են եղել նշանագիտական հայեցակերպի հիմքում։ Պատահական չէ, որ Տարտու-մոսկովյան նշանագիտական դպրոցի շրջանակներում շեշտադրվում էին երկու հիմնական մոտեցումներ՝ նշանի երկկողմանի բնույթը գեղարվեստական տեքստերում, որտեղ բովանդակային կողմի յուրահատկություններն աղերսվում են արտահայտչական կողմի հետ, և տեքստի ընկալումը՝ որպես կառուցվածքային տարածություն 2։
Ահա այս երկրորդից ելնելով էլ՝ մշակույթի և մտածողության երկխոսությունը դիտարկելիս նշանագիտական վերլուծություններում սկսում են տեղ գտնել տարածական՝
հաճախ հակադրված չափումներ պարունակող դատողություններ` բինար հակադրություններ։ «Վերև-ներքև», «ներս-դուրս», «կենտրոն-ծայրամաս» հակադրությունները ապահովում էին մշակութային պայմանավորվածություն ունեցող տեքստի վերլուծության այն
քարտեզը, որը հետագայում սկսեց կիրառվել նաև խոսույթի (դիսկուրսի) վերլուծության և
միջմշակութային հաղորդակցության մեթոդաբանության շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ
Տարտու-մոսկովյան նշանագիտական դպրոցի հիմնադիր-ներկայացուցիչ Յուրի Լոտմանն
իր «Նշանային տիրույթի մասին» հիմնարար աշխատության մեջ տարածականության չափանիշներով է կառուցում տեսությունը՝ նշանային տիրույթը պատկերելով որպես «կենտրոն («միջուկ») - ծայրամաս» հակադրությունը ներմարմնավորող ոլորտ. «Միջուկի և ծայրամասի բաժանումը նշանային տիրույթի ներքին կազմակերպման օրինաչափությունն է»3:
Նշանային տիրույթների հարաբերակցությունն արդեն իսկ ենթադրում է «ներսի» և
«դրսի» հարաբերակցություն, ինչը ոչ միայն տրամաբանորեն ենթադրում է տեքստերի՝
դիալոգիզմի վրա հիմնված վերլուծություն, այլև որոշակիորեն պարունակում է նաև դեմքի
հարացույցի ընդհանուր լեզվաբանական գաղափարը։ Այսպես, «ես-դու-նա» կամ «մենքդուք-նրանք» եռանիստ ձևաչափն ինքնին տարածականության հինաքարային դրսևորում
է, որը բխում է աշխարհի լեզվական ընկալումից։ Պատահական չէ, որ նշանագիտության
սկանդինավյան դպրոցի, ինչպես նաև հոգեբանության, մարդաբանության և մի շարք այլ
ոլորտներում հանդիպում ենք «ես» և «այլ» («ego» և «alter») հակադրությանը, որի օգնությամբ,
ըստ էության, նշանային տիրույթի ներսը սահմանազատվում է դրսից։ Այս հակադրությունն է
ընկած, օրինակ, Գյորան Սոնեսսոնի՝ մշակութակիր հանրույթների ինքնագիտակցման
կանոնիկ և հակադարձ կանոնիկ մոդելների հիմքում, որտեղ «կանոնիկ մոդելն» այն է, որի
գորածառության պարագայում մշակութակիր հանրույթն իրեն ընկալում է որպես կարգի
կրող՝ ի հակադրություն քաոսի և անկարգության, մինչդեռ «հակադարձ կանոնիկ» մոդելի
պարագայում նա իրեն համարում է բնական և քաոտիկ վիճակում, որի «կանոնակարգման» համար օգտակարն ու օրինակելին մեկ այլ մշակութակիր հանրույթ է կամ՝ մեկ այլ

ժեշտություն է առաջանում միջգիտակարգային փոխճանաչման և ուսումնասիրության ոլորտների
սահմանազատման), ինչպես նաև «բնական» սահմանափակումներ, որոնք կապված են նշանագիտական մոտեցման տիրույթից դուրս գտնվող խնդիրների հետ, այսինքն առարկաներ են, որոնք չեն կարող
դիտարկվել որպես նշան-գործառույթ (Eco, Um., A Theory of Semiotics, Indiana University Press,
Bloomington 1979: 5-7)։
2
Зализняк, А.А. Семиотические школы и направления // Симян Т.С. (сост.) Семиотика. Хрестоматия,
Ереван: Лимуш, 2009, стр. 169.
3
«Деление на ядро и периферию - закон внутренней организации семиосферы» - Лотман, Ю, «О
Семиосфере» // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма, Выпуск 641, Тарту
1984, стр. 13.
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հասարակություն4։
Տեսաբանն այստեղ լայնորեն կիրառում է տեքստ, մշակույթ և ոչ-տեքստ, ոչ մշակույթ եզրույթները՝ համապատասխանաբար արտացոլելով մշակույթ և բնություն հակադրութունը։ Ընդ որում, տեքստն ու տեքստայնությունն անընդհատ պատկերվում են որպես
մշակույթի մի մաս, իսկ առաջին և երկրորդ դեմքերի ձևաչափի ներմուծումը ներակա
տարածական չափում է ավելացնում վերլուծությանը։ Այսպես, «ես»-ը այն մեկնակետն է,
որի տարածականությունը եռաչափ է երկխոսող «դու» մշակույթի և գոյություն ունեցող «նա»
մշակույթների համատեքստում։
Հատկանշական է, որ խոսելով երկխոսության կառուցվածքի մասին՝ Վիկտոր Միխայլովիչ Սերգեևը իր «Երկխոսության կառուցվածք և «ոչ դասական» տրամաբանություններ»
աշխատության մեջ ուսումնասիրության նյութի գործնական վերլուծությունը կատարում է
իրավիճակային մոդելի հիման վրա, որը նա պատկերում է «բարձրակետեր» պարունակող
աղյուսակի միջոցով։ Երկխոսությունը և առհասարակ տեքստերի վերլուծությունը կարծես
անհնար է դառնում առանց մի քարտեզի, որը բաղկացած է բարձր և ցածր շեմեր նշող կետերից, կենտրոնից և ծայրամասերից, ինչպես նաև չափումային այլ նիշերից5։
Տարածականության տարրը երկչափ կամ եռաչափ կտրվածքներով ներկայացված
է հատկապես խոսույթի վերլուծության մեջ։ Այն մասնավորապես արտահայտվում է, երբ
լեզվամշակույթները դասակարգվում են խոսքաստեղծման կառուցվածքային վերլուծության հայեցակետից։ Օրինակ, ամերիկացի տեսաբան Ռոբերտ Կապլանը6, որպես մեկնակետ ընդունելով գծային կառուցվածք ունեցող անգլերեն տեքստը, օտարազգի ուսանողների՝
անգլերեն լեզվով կատարած գրավոր ստեղծագործական աշխատանքների հիման վրա
առանձնացրել է գրավոր խոսքի կառուցվածքային չորս տիպ.
- Զուգահեռ կառույցներով, որտեղ առաջին միտքը ավարտվում է երկրորդ մասում,
սա բնորոշ է սեմական լեզվամշակույթներին,
- Շրջանաձև, որտեղ հիմնական թեման տարբեր տեսանկյուններից է դիտարկվում,
և սա բնորոշ է արևելյան լեզվամշակույթներին,
- Երկրորդական՝ թեմային չառնչվող նյութի մեջբերման ազատություն, ինչը հեղինակը համարում է ռոմանական լեզվամշակույթները բնորոշող առանձնահատկություն,
- Սլավոնական կամ «ռուսական» լեզվամշակույթներին բնորոշող հատկությունները նմանեցվում են ռոմանականին, սակայն այն տարբերությամբ, որ այս պարագայում
երկրորդական՝ ստորադաս տարրերը ընդլայնվում են, ոչ թե «կլորացվում»։
Ինչպես տեսնում ենք, տեքստի կառուցումը երկչափ կտրվածքով պատկերվում է
գծային և շրջանաձև կառույցների մեջբերմամբ7։
Այնուամենայնիվ, առկա են նաև տեքստի դիտարկման եռաչափ պատկերումներ,
որոնք կապվում են հիմնականում բովանդակային պլանի հետ։ Այսօր միջլեզվական գոր-

4
Sonesson, G. The Globalisation of Ego and Alter. An essay in Cultural Semiotics, Semiotica 148.1/4 (2004):
153–73 https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=540280&fileOId=626040
5
Лотман, Ю.М., О Семиосфере // Структура диалога как принцип работы семиотического механизма,
Труды по знаковым системам XVII. Уч. зап. Тартуского госуниверситета. Выпуск 641. -Тарту: ТГУ, 1984.
с. 5-23.
6
Kaplan, R. B., Cultural thought-patterns in intercultural education. In K. Croft (ed.), Readings on English as a
second language. Cambridge, Mass.: Winthrop, 1972, pp. 246-62.
7
Clyne, M. Intercultural communication at work. Cultural values in discourse, Cambridge University Press 1994,
pp. 160-164.
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ծաբանության ոլորտում հաճախ զուգադրվում են որևէ տվյալ նշանային համակարգի
նկատմամբ մայրենի և օտար լեզվամշակույթային հենք ունեցող անհատների խոսքը,
նրանց կողմից կիրառվող տեքստակազմության մեթոդները գրավոր մակարդակում կամ
խոսքի կառուցման տրամաբանությունը բանավոր մակարդակում։ Այսպես, օրինակ, օտար
լեզվի ուսումնասիրության բնագավառում օտարազգի ինֆորմանտների խոսքի բազմաբնույթ վերլուծությունների արդյունքում առանձնացվում և որոշարկվում են ոչ միայն նախադասության կազմության ձևային, այլև տեղեկույթի բաշխման բովանդակային-տեքստային առանձնահատկությունները, որոնք կրում են ինֆորմանտի մայրենի լեզվամշակույթի և մայրենի լեզվի նորմերի բացահայտ ազդեցությունը։ Որպես եռաչափության հասկացական պատկերի օրինակ՝ կարելի է նշել, որ նարատիվի մակարդակում տեղեկույթի
բաշխումը և խոսքի մեջ առաջնային և երկրորդային իրողությունների հերթագայումը
քննվում է «Quaestio» գործնական մոդելի կիրառմամբ8, որի միջոցով տեքստի կառուցումը
պատկերվում է որպես առաջնային և ետնապատկերային տեղեկույթներից բաղկացած
գործընթաց:
Տեքստակազմության գործընթացի տեսական դիտարկումներում էլ հաճախ են
մեջբերվում Հոպպերի9 և Ռայնհարտի10 մոտեցումները, համաձայն որոնց տեքստի բովանդակային պլանը (վերոհիշյալ սկզբունքներով) բաժանվում է տեղեկույթի առաջնային և
ետնապատկերային՝ լրացնող միավորների։
Միջլեզվական գործաբանության ոլորտի վերոնշյալ դրույթներին համահունչ են
նաև միջմշակութային հաղորդակցության բնագավառի ուսումնասիրությունները, որոնցում տեքստի կառուցման՝ տեքստակազմության մոտեցումների տարբերությունն առանձնանշվում է որպես լեզվամշակույթների համեմատության կարևոր չափանիշ։ Արդի շրջանի
միջմշակութային ուսումնասիրություններում լայն կիրառություն են ստացել հատկապես
հաղորդակցական տեքստերի ուղիղ-գծային և շրջանաձև-կենտրոնաձիգ պատկերները11։
Այս ամենի հետ մեկտեղ սահմանվում են հաղորդակցական գործողության մարտավարությունները՝ այսպես կոչված «վերընթաց» և «վարընթաց» շարժումներ («mosse up»,
«mosse down»), որոնցով բնորոշվում է հաղորդակցվող կողմերի միջև խոսքային փոխգործակցությունը համաժամանակյա կտրվածքում12։
Ստացվում է, որ տարածական հարաբերությունների երկչափ և եռաչափ պատկերները ներգրված են ինչպես հումանիտար գիտակարգային, այնպես էլ միջգիտակարգային
տերմինաբանության մեջ՝ ելնելով հոգեբանության, լեզվաբանական, մշակութային, միջմշակութային ուսումնասիրությունների և այլ ոլորտներից, որտեղ հեռավորության ընկալումը կարևոր նշանակություն ունի գիտական տեքստին պատկերավորություն հաղորդելու
առումով։ Ստորև բերված աղյուսակում ամփոփված են մի քանի օրինակներ.

8

Stutterheim, C. von / Klein, W (1989), Referential movement in descriptive and narrative Discourse / R. Dietrich
/ C.F. Graummann (eds.), Language process in social context, North-Holland, Amsterdam, pp. 39-76; Klein, W.,
& Stutterheim, C. von (2002), Quaestio and L-perspectivation. In C. F. Graumann & W. Kallmeyer (eds.),
Perspective and Perspectivation in Discourse Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, pp. 59-88.
9
Hopper, P.J., Aspect and Foregrounding in Discourse / T. Givón (ed.), Syntax and Semantics: Discourse and
Syntax, New York: Academic Press1979, pp. 213-259.
10
Reinhart, T., Principles of Gestalt perception in the temporal organisation of narrative texts. Linguistics 22 (6),
1984, pp. 779-809.
11
Balboni, P. Intercultural Communicative Competence, Perugia: Guerra Edizioni 2006, pp. 19-20.
12
Ibid., pp. 100-103.
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Հոգեբանական, նշանագիտական և այլն

275

Եռաչափ կտրվածք
«ես» /«մենք»

«դու» / «դուք»

«նա»
/«նրանք»

«մշակույթ»

«էքստրա մշակույթ»

ներս /«յուրային» /
կենտրոն
(«միջուկ»)

ներս/«յուրային»
(=հակադարձ կանոնիկ
մոդել) կամ դուրս/
«օտար» (=կանոնիկ մոդել)

«ոչ
մշակույթ»
դուրս
/«օտար»/
ծայրամաս

Ասվածից կարելի է եզրակացնել, որ լեզվամշակութային իրողությունների դիտարկումը տեքստային չափորոշիչներով անխուսափելիորեն ենթադրում է «տարածականություն» երևույթի ներակա գիտակցումն ու դրա արտացոլումը համապատասխան տեսությունների մեջ։ Սա պայմանավորված է նրանով, որ առհասարակ մշակույթը, լինելով լեզվական և արտալեզվական իրակությունների ամբողջություն, խոշոր հաշվով բնորոշվում է
մետա-մակարդակում՝ այն է տարածաժամանակային չափման մեջ13, և այս եզրույթները,
կարևոր դիրք զբաղեցնելով հատկապես նշանագիտության ոլորտում, հասկացական և
տերմինաբանական փոխանցումների արդյունքում կիրառվում են մի շարք հարակից գիտակարգերի վերլուծական տեքստերում։ Այնուամենայնիվ, հարկ է նկատել, որ տերմինաբանական բազմակի փոխառությունները կարող են առաջացնել նշանակվող հասկացությունների որոշակի խեղաթյուրում՝ հատկապես այն դեպքերում, երբ թերի է բացատրվում
հասկացության սկզբնական իմաստն ու ծագումնաբանությունը։
Այսպիսով, տարածության և տարածականության գաղափար պարունակող տեսական-տերմինաբանական գործիքների կիրառումը, սկսած լեզվաբանության մեջ դեմքի հարացույցից մինչև նշանագիտության ոլորտում նշանի կառուցվածքն ու նշանային տիրույթները, ակնհայտորեն ավելի պատկերային և հիմնավոր են դարձնում գիտական ուսումնասիրության առարկայի դիտարկումը՝ ուսումնասիրողին զերծ պահելով առարկայի շուրջ անհարկի ենթադրություններից և միաժամանակ ձևավորելով միջգիտակարգային տերմինաբանությամբ հարուստ վերտեքստերի շտեմարան։

13
Նույնիսկ համաժամանակյա կտրվածքի ուսումնասիրություններում (լեզվի կամ մշակույթի), տարածության և ժամանակի գործոնները որքան էլ որ հաշվի չառնվեն, միևնույն է, ինքը մարդկային գիտակցությունը մշտապես գտնվում է թե մեկ, թե մյուս չափման մեջ, ինչն էլ հնարավոր է բնութագրել
թե՛ հասկացական, թե՛ տերմինաբանական, թե՛ մտքի դպրոցների տարածքների մասին խոսելիս։
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ГРИГОР КАЗАРЯН
ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ КАК ВИЗУАЛЬНОЕ СОСТАВЛЯЮЩЕЕ
(СЕМИОТИЧЕСКОГО-) НАУЧНОГО ДИСКУРСА
РЕЗЮМЕ
Статья представляет терминологический обзор концепта “пространство” и “пространственность” в различных гуманитарных дисциплинах (лингвистика, семиотика, межкультурная
коммуникация, психология, и т.д.). Идея пространственности придает семиотическое свойство
научному дискурсу, как его визуальная составляющая. При этом концепция “текста” берётся в
наиболее широком смысле этого слова. Особое внимание уделяется пространственным измерениям, построенным на бинарных оппозициях “центр-периферия”, “вверх-вниз”, “близь-даль”,
“внутри-снаружи”, а также междисциплинарным терминологическим заимствованиям в научном дискурсе.

GRIGOR GHAZARYAN
SPATIALITY AS A VISUAL CONSTITUENT OF (SEMIOTIC-) SCIENTIFIC
DISCOURSE
SUMMARY
The paper presents a terminological overview of the concepts of “space” and “spatiality”
across several disciplines of the Humanities (e.g. Linguistics, Semiotics, Intercultural Communication,
Translation Studies, etc.). The idea of spatiality imparts the scientific discourse a certain semiotic
character, as its visual constituent. Here the notion of “text” is viewed in a widest possible
perspective. Particular attention is paid to spatial dimensions built upon binary oppositions of centre
vs. periphery, up vs. down, near vs. far, inside vs. outside, as well as to cross-discipline terminologyical
borrowings in scientific discourse.
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ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
¸ºðºÜÆÎ ¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ «ø²æ Ü²¼²ð» Î²î²Îºð¶àôÂÚàôÜÀ ²ð²
´ºø²ðÚ²ÜÆ ÜÎ²ð²¼²ð¸àôØÜºðàôØ
Գրքի ձևավորման ու նկարազարդման արվեստն ունի դարերի պատմություն:
1950-ական թվականներից գնալով զարգանում և կատարելագործվում է կերպարվեստի
այս կարևոր ճյուղը: Կարևոր է դառնում նրա դերն ու նշանակությունը կերպարվեստի մյուս
ճյուղերին զուգընթաց: Այս գործում իրենց ներդրումն ու ավանդն են ունենում մի շարք հայ
նկարիչներ, արվեստագետներ՝ Մարտիրոս Սարյանը, Գրիգոր Խանջյանը, Երվանդ Քոչարը,
Մհեր Աբեղյանը, Հակոբ Կոջոյանը և նրանց կողքին նաև Արա Բեքարյանը: Վերջինս գրքի
մեր լավագույն ձևավորողներից մեկն է, նրա կատարած աշխատանքների որակն ապահովել
է իր արժանի տեղը սովետահայ գրաֆիկայում1: Գրքի գրաֆիկայով նա սկսել է զբաղվել
1953 թվականից: Ձևավորել է երկու տասնյակից ավելի գրքեր նաև մանուկների համար:
Բեքարյանը՝ որպես գրաֆիկ, հայտնի է դարձել հատկապես Հակոբ Պարոնյանի երկերի և
Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգության նկարազարդումների շնորհիվ:
Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգությունը նկարազարդել են մի
շարք հայ արվեստագետներ, նկարիչներ՝ Մարտիրոս Սարյանը, Սուրեն Ստեփանյանը,
Միքայել Արուտչյանը, և այս ամենից անմասն չի մնացել նաև Արա Բեքարյանը:
Այս հոդվածի նպատակն է համակողմանի ներկայացնել և վերլուծել Դերենիկ
Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգությունը՝ ըստ Արա Բեքարյանի մեկնաբանման:
Նկարիչն այս ստեղծագործությանն անդրադարձել է երեք անգամ՝ 1956-ին, 1959-ին և 1961
թվականին: 1959 թվականին նկարազարդված տարբերակը վերահրատարակվել է 1973-ին
և 1977-ին (ռուսերեն), իսկ 1961-ին նկարիչը ստեղծել է նաև «Քաջ Նազարը գիշերով» գեղանկարը: Քաջ Նազարի կերպարը գրավել է նկարչին: Բեքարյանը հիանալի է ըմբռնել հեքիաթի իմաստը, հոգեբանությունը, ժողովրդի մտածելակերպը և երևակայությունը ու
ստեղծել է համապատասխան կերպարներ: Գլխավոր հերոսից սկսած՝ յուրաքանչյուր գործող անձ մի-մի բնավորություն է՝ ցայտուն և ավարտուն: Բեքարյանը հասկանում է ժողովրդի հումորի էությունը, նրա հմայքը: Բեքարյանն ինքն օժտված էր բացառիկ հումորով,
կատակասեր և ուրախ խառնվածքով: Նրա երգիծական երանգապնակը բավականին լայն
է և բազմազան: Երգիծանկարիչ Բեքարյանի հերոսները ստեղծված են տպավորիչ, սուր և
արտահայտիչ, պարզ ու լակոնիկ արտահայտչաձևերով:
1956 թվականին նկարիչը ձեռնամուխ եղավ «Քաջ Նազար» կատակերգության
առաջին նկարազարդմանը: Բեքարյանի վրձնին պատկանող այս տարբերակը չի լուսաբանվել մասնագետների կողմից և գիտական հանրությանը ներկայացվում է առաջին անգամ: Թեև նկարիչը հետագայում հրաժարվել է այս տարբերակից, այնուամենայնիվ այն
նույնպես ուշագրավ է: Տեքստամիջյան 21 սև- սպիտակ նկարազարդումները պատկերում
են Քաջ Նազարի թշվառ խրճիթը, առանձին-առանձին տեսարաններ, կերպարներ՝ Նազարին, Ուստիանին, տիրացուին և այլն: Տգեղ է բեքարյանական Նազարը, միաժամանակ
ծույլ է ու անբան, վախկոտ ու բռի, Ուստիանը պատկերված է գյուղացի կնոջ կերպարանքով՝ գլխաշորը գլխին, չարացած աչքերով: Գրոտեսկային է տիրացուի ժեստը, որը բացահայտում է նրա մեծամիտ ուսուցողական կեցվածքը: Զավեշտալի է հաջորդ երկու թերթերի
հակադրությունը. մի դեպքում՝ երկչոտ Նազարը մազապուրծ փախչում է իր կնոջից, և
ներկայացված է նրա իրական կերպարը, իսկ մյուս դեպքում՝ Նազարն արդեն փոխել է իր
վարքագիծը, թառել է սեղանի գլխին, դրոշը կողքին և մարդկանց հավատացրել իր ուժի և
1
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հզորության մեջ: Այս տեսարանում Բեքարյանը նաև բացահայտում մարդկանց տիպերը՝
դյուրահավատ, շողոքորթող, կասկածամիտ և այլն: Սարսափահար է ծառի ճյուղից կախված կամ վագրի վրա նստած բեքարյանական Նազարը:
Այս տեսարաններում նկարիչը հումորի յուրահատուկ զգացումով է ներկայացրել
կերպարները: Զավեշտալի են դեմիրճյանական կերպարների Բեքարյանական մեկնաբանությունները: Նազարում փայլատակել է Բեքարյանի տաղանդը, կոմիզմը: Հասկանալով
ժանրի ամբողջ էությունը՝ նա կերտել և թերթին է հանձնել այնպիսի կերպարներ, որոնք
ամբողջությամբ բացահայտում են, թե ով է իսկապես Նազարը: Նազարը հոխորտացող
վախկոտներից է, անկուշտ ու աչքածակ: Թումանյանի Նազարը ծույլ, անբան, հիմար է,
իսկ Դեմիրճյանի Նազարը ծույլ է, բայց ոչ հիմար, վախկոտ է, բայց ոչ միամիտ,նույնիսկ
խորամանկ, երբեմն էլ ճարպիկ: Թումանյանի Նազարը բախտի շնորհիվ է աշխարհն իր
ձեռքը վերցնում, Դեմիրճյանի Նազարը հասկանում է իր շուրջը կատարվող երևույթները և
շահավետ հետևություններ անում, այնպես է փոխում իր վարքագիծը, որ ամեն ինչ իր
օգտին է դասավորվում: Դեմիրճյանի Նազարը գիտի խոսքի ուժը, հասկանում է խոսքի
թողած տպավորությունը և հասկանալով, որ իրեն հավատում են, ավելի է ոգևորվում,
ստում, թե ինքն ազնվական ծագում ունի, բոլորից քաջ է, բարձր ու վսեմ և արժանի է
պատվի ու գահի2: Նազարի շրջապատում գտնվող մարդկանցից շատերը գիտեն նրա
բացարձակ ոչնչությունը, բայց ձայն չեն հանում, ոչինչ չեն ասում: Նրանք պատրաստ են՝
հանդուրժելու ոչինչ չհասկացող թագավորի և թալանելու արքայական գանձարանը:
Վերջին նկարաթերթում նկարիչ Բեքարյանը շատ դիպուկ և պարզ նկարազարդել է, թե
ինչպես է Ուստիանը պալատականների հետ կողոպտում և լցնում պարկը թանկարժեք
իրերով: Հաջորդ նկարաթերթում՝ իր կարգավիճակից շփոթված, իրեն հասած բախտից
զարմացած Ուստիանը գովաբանում է Նազարին, ում կերպարն ավելի զավեշտալի է
դարձնում նրա գլխից մեծ թագը: Նկարազարդումները եզրափակում է Ուստիանի՝ ձեռքերը
զարմանքի մեջ վեր պահած պատկերը, որը համահունչ է կատակերգության վերջին տողերին. « Բա որ ասում էի երազ է… էս էլ բախտ է…»:
«Քաջ Նազարում» յուրահատուկ ձևով է երևում Դեմիրճյանի տաղանդը, նրա ինքնատիպ մտածելակերպը, մի խոսք, մի դարձվածք բավական է՝ հասկանալու հեքիաթի իմաստն
ու հոգեբանությունը: Բեքարյան նկարիչը, ունենալով ժանրի սուր զգացողություն, գալիս է
լրացնելու հեղինակի խոսքը, նրա ստեղծած կերպարներն ամբողջությամբ բացահայտելու
և յուրովի ներկայացնելու: Նազարին, նրա վախկոտ, կասկածամիտ, գլուխգովան էությունը
բացահայտելու համար Բեքարյանը նրան շրջապատում է իրեն շողոքորթող մարդկանցով,
որոնք նրան տալիս են փառք ու իշխանություն: Ըստ գրականագետ Ռուբեն Զարյանի՝
«Մարդկային դյուրահավատությունը երբեմն այնպիսի չափերի է հասնում, որ պատահմունքը մի բացարձակ ոչնչության մեկ էլ հանկարծ նշանավոր դիրք է շնորհում, մարդիկ էլ
գլուխ են խոնարհում նրա առաջ՝ բնավ չկասկածելով, թե որքան սնամեջ է դրա հիմքը»3:
Բեքարյանը հարազատ է մնացել ոչ միայն հեղինակային մտածելակերպին, այլև գրական
կերպարները խորությամբ բացահայտելու և նրանց գեղարվեստական հմայք տալու իրեն
բնորոշ մեկնաբանմանը:
1959 թվականին նկարիչը կրկին անդրադարձավ «Քաջ Նազար» ստեղծագործությանը: Յոթ գրաֆիկական թերթերը նկարազարդված էին ածուխով ու մատիտով: Երկրորդ
տարբերակում նկարիչը, կրճատելով նկարազարդ թերթերի քանակը, թողնում է այն տեսարանները, որոնք ավելի բնութագրական են և զավեշտալի: Այս տարբերակում չկան
առանձին-առանձին կերպարներ, դիմանկարներ, ինչը նկատելի է 1956 թվականին նկարազարդումներում:

2
3

Տես՝ Դեմիրճյան Դ., «Քաջ Նազար», Երևան, «Հայպետհրատ», 1956, էջ 5:
Տես՝ նույն տեղում, Ռ. Զարյանի առաջաբանը, էջ 4:

¸ºðºÜÆÎ ¸ºØÆðÖÚ²ÜÆ «ø²æ Ü²¼²ð» Î²î²Îºð¶àôÂÚàôÜÀ ²ð² ´ºø²ðÚ²ÜÆ
ÜÎ²ð²¼²ð¸àôØÜºðàôØ

279

Նկարիչը կենտրոնացել է ամենադիպուկ դրվագների վրա: Նազարին բերելով կենտրոն՝ նրա շուրջ է ծավալում գործողությունները: Կոնտրաստներն ավելի մեղմ են արված,
նկարագրական մանրամասնություններից զուրկ է: Ոտաբոբիկ Ուստիանն աչքի է ընկնում
իր կտրուկ և գռեհիկ շարժումներով, իսկ ալարկոտ, ծույլ, անբան Նազարն ընկած է դատարկ կարասի մոտ: Կոմիկական է ոտաբոբիկ Տիրացուի կերպարը, մեծամեծները պատկերված են հիմարության կնիքը դեմքներին, իսկ պալատականների կերպարներում շեշտադրված է ամենատիպականը՝ նրանց քծնող ու խոնարհ բնույթը: 1956 թվականի նկարազարդած որոշ տեսարաններ նկարիչը պահպանել է նաև 1959-ին կատարած տարբերակում: Իր տկար իշուկին նստած՝ լքված, միայնակ Նազարը հեռանում է տանից: Հաջորդ
թերթում Բեքարյանը Նազարին ներկայացրել է՝ վագրին նստած սարսափահար վիճակում.
տեսարանի կոմիզմը ուժգնացնում մարդկանց անկեղծ զարմանքը: Մյուս պատկերում Նազարին փառաբանում են հաստափոր, փոքր-ինչ ստորաքարշ Սաքոն, գեր, աղվեսանման
տերտերը, գեղեցիկ կանայք: Ամենազավեշտալի տեսարանը, սակայն, վերջին տեսարանն
է, որտեղ մոռացության տված իր հաստլիկ, բռի, գեր, տգեղ կնոջը՝ Ուստիանին, նորաթուխ
թագավորը հալվել է իրեն սիրահետող նրբագեղ աղջկա փաղաքշանքից: Իրավիճակի տրագիկոմիզմն ուժգնացնում է կանանց կերպարներում առկա սուր հակադրությունը: Ընդ
որում, ի տարբերություն նախորդ տարբերակի, Բեքարյանն այս պատկերով է ավարտում
իր նկարազարդումները: Այսինքն՝ նկարիչը շեշտադրում է միջավայրի կարևորությունը՝
Նազարի վերելքի ճանապարհին: Նազարը շրջապատված է իրեն քծնող մարդկանցով,
որոնք նրան փառք են շնորհում, նրանք են Նազարի մեջ նստած փառասերին արթնացնողը:
Ինչպես նկատել է Ռուբեն Զարյանը. «Երբ փառքը վաստակած չէ, այլ միայն երջանիկ պատահականության շնորհ, ապա մարդկային փառասիրությունը սահմաններ չի ճանաչում»4:
Ուշագրավ են ժողովրդական հումորի ոգով համեմված կենցաղային տեսարանները:
Ինչպես նկատել է արվեստաբան Ռ. Հովհաննիսյանը «Արա Բեքարյանն իր այս թերթերում
ճիշտ է ըմբռնել «Քաջ Նազար» հեքիաթի շեշտված և սուր քաղաքական իմաստը, նա, արտաքուստ կենցաղային սահմաններից դուրս չգալով հանդերձ, լայն ընդհանրացման է
հասնում: Այս նկարներում պատկերված կենցաղային սիտուացիաներում նկարիչը ժողովրդական հումորի յուրահատուկ զգացումով է ներկայացրել գրական կերպարներին,
ընդհանրացված գրոտեսկային մեկնաբանումով, որը մեզ վաղուց ծանոթ կերպարներին
մի նոր արժեք, նոր հետաքրքրություն է հաղորդում, գեղարվեստական ինքնուրույնության
նշանակություն տալիս նրանց»5:
Արվեստաբան Մանյա Ղազարյանը գրում է. «Արա Բեքարյանը զգում է ժանրը,
զգում է ժողովրդական հումորի էությունը, նրա հմայքը ու դրանով օժտում բոլոր կերպարներին: Կոմպոզիցիաների ներքին ռեժիսուրան օգնում է բացահայտելու նկարազարդման
հիմնական հերոսին՝ հումորին, որն իր առատության մեջ լակոնիկ է, կենցաղային մեկնաբանման մեջ՝ սոցիալական հնչողության բարձրացված»6: «Կերպարների դիպուկ բնութագրում դրսևորման ժլատ, արտահայտիչ ձևեր, կերպարների սրմանը ծառայող հմուտ հակադրություններ, գծին տիրապետելու կուլտուրա՝ ահա թե ինչն է գեղարվեստական
անկրկնելի հմայք տվել Արա Բեքարյանի այս նկարաշարքին՝ մեր գրաֆիկայի ոսկե ֆոնդը
դասվելու իրավունք տալով նրան»,- նկատել է Ռ. Հովհաննիսյանը7:
1961 թվականին Բեքարյանը նորից անդրադարձավ «Քաջ Նազար»-ի կերպարին:
Այս անգամ ստեղծեց «Քաջ Նազարը գիշերով» կտավը: Ինչպես նկատել է Մ.Ղազարյանը,
4

Տես՝ նույն տեղում:
Տես՝ Հովհաննիսյան Ռ.,Գրաֆիկական ուշագրավ նկարաշարք «Սովետական արվեստ», Երևան
1961, N 1, էջ 62:
6
Տես՝ Ղազարյան Մ., Արա Բեքարյան, Երևան, «Հայպետհրատ», 1984, էջ 23:
7
Տես՝ Հովհաննիսյան Ռ.,, Գրաֆիկական ուշագրավ նկարաշարք, «Սովետական արվեստ», Երևան,
1961, N 1, էջ 63:
5
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«կտավում հմտորեն է լուծված մանուշակագույն հարթ ֆոնի և մուգ-կանաչ ծառերի
ստվերների համադրությունը: Այսպիսի միջավայրում Նազարն իր իշուկի հետ դիտվում է
որպես խոշոր, մեծ ստվեր: Նազարի ընդհանրացված կերպարը գեղանկարչական մեկնաբանմամբ դիտվում է որպես մեծ աշխարհում և իր շրջապատի մեջ մենակ, խեղճ ու փոքր:
Կտավի կոլորիտը խիստ արևելյան է, տաք ստվերներով և հիշեցնում է Սարյանի եգիպտական գիշերները»8:
Այսպիսով՝ 1956-1961 թվականների ընթացքում ընկած ժամանակահատվածում
Արա Բեքարյանը բազմիցս անդրադարձել է Դ.Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» կատակերգությանը և ներկայացրել այն իր սեփական մտածելակերպով և իր ոճին բնորոշ առանձնահատկություններով, գծին տիրապետելու վարպետությամբ, կերպարների դիպուկ, ժողովրդական
հումորին հարազատ բնութագրումներով: Մերթ Թումանյանից, մերթ Դեմիրճյանից, մերթ
սեփական պատկերացումներից նա ստեղծեց նկարազարդ թերթեր, որոնք իրենց ուրույն
տեղը հաստատեցին հայ գրաֆիկայի պատմության մեջ:

SHUSHANIK MURADYAN
DERENIK DEMIRCHYAN’S “BRAVE NAZAR” IN ARA BEQARYAN’S
ILLUSTRATIONS
SUMMARY
The purpose of this article is to present and analyze Derenik Demirchyan’s comedy “Brave
Nazar” in Ara Beqaryan’s interpretation. Between 1956-1961 the famous painter, graphic Ara
Beqaryan turned to the play for a couple of times and presented it in his own way, according to his
own style and vision, with mastery of line and precise characteristics of the personages. The painter–
satirist Beqaryan, penetrating into the whole essence of the genre, created illustrated papers, which
reveal Brave Nazar’s character. From Tumanyan, Demirchyan and from his own perception he
created illustrations, which affirmed their unique place in the history of Armenian graphics.

ШУШАНИК МУРАДЯН
КОМЕДИЯ ДЕРЕНИКА ДЕМИРЧЯНА “ХРАБРЫЙ НАЗАР” В
ИЛЛЮСТРАЦИЯХ АРА БЕКАРЯНА
РЕЗЮМЕ
Цель данной статьи – всесторонне представить и проанализировать комедию Дереника
Демирчяна “Храбрый Назар” в интерпретации известного художника, графика Ара Бекаряна.
В течении 1956-1961 годов А.Бекарян обратился к данной комедии несколько раз и прeдставил
ее согласно собственному мировосприятию, особенностям собственного стиля, культурой
владения линией, меткой характеристикой образов. Художник-сатирист Бекарян, понимая всю
суть жанра, создал иллюстрации, раскрывающие характер Храброго Назара. Опираясь на
образы и интерпретации предложенные Демирчяном и Туманяном и своеобразно преломляя
их, он создал графические листы, которые заняли свое особое место в истории армянского
графического искусства.

8

Տես՝ Ղազարյան Մ., Արա Բեքարյան, էջ 24:
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úêØ²ÜÚ²Ü Î²ÚêðàôÂÚ²Ü Ð²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ
XIX ¸²ðÆ ºðÎðàð¸ ÎºêÆÜ ºì Üð² ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ Î²ðÆÜÆ Ü²Ð²Ü¶Æ
ÄàÔàìð¸²¶ð²Î²Ü öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ ìð²
Արևմտահայ գյուղացիության թշվառությունը խորանում էր անկանոն հարկային
քաղաքականության պատճառով: Գործադրության մեջ էին զանազան, իրարամերժ ու
անօրինական, մոնղոլական բանավոր ու գրավոր հարկային իրավունքներ, ակկոյունլուների ցեղապետ Ուզուն Հասանի օրենքները, թուրքական նորամուծությունները: Այս ամենից բացի` յուրաքանչյուր նահանգ, գավառ ուներ իր հարկային օրենքները: Այսպես
օրինակ, պետական հարկային ատյանի մշակած սայլային կամ ճանապարհային տուրքը
տարբեր նահանգներում ուներ գործադրության տարբեր ժամկետ, վճարման ուրիշ չափեր:
Հարկային քաղաքականությունն ավելի էր ծանրանում, որովհետև, բացի կառավարությունից, հարկեր նշանակելու իրավունք ունեին նաև տեղական իշխանությունները: Առանձին
դաժանությամբ էր իրականացվում հարկահավաքման գործընթացը: Այստեղ վճռական
դերը պատկանում էր հարկահավաքման իրավունքն աճուրդով գնած կապալառուին, ում
իրավասության մեջ էին մտնում նաև հարկերի չափի սահմանումն ու ժամկետի նշանակումը: Բնական է, որ կապալառուն ձգտելու էր ավելի շատ հավաքել, որպեսզի լրացվեր
իր մուծելիքը, և մնային հավելյալ միջոցներ:
Թուրքական հարկերը սահմանվում էին շարիաթի և սովորույթների հիման վրա:
Շարիաթական հարկեր էին աշարը, խարաջը, ջիզիեն: «Այս շարիաթական հարկերի հիման վրա,- գրում էր Մ. Զուլալյանը,- տարբեր ժամանակներում ու տարբեր տեղերում
նշանակվել ու կիրառվել են բազմաթիվ ու բազմապիսի գանձումներ (համաձայն թուրք
պատմաբանների ուսումնասիրությունների` ավելի քան 80 տեսակ)»1:
Սովորույթներից բխող հարկերը նշանակվում էին սուլթանի կողմից, հատկապես
պատերազմների ժամանակ, որոնք իբր լինելու էին ժամանակավոր, սակայն արմատավորվում էին, ապա «օրինականացվում»:
Հարկային քաղաքականության նման սկզբունքներն անսահմանափակ ասպարեզներ էին բացում թե պետության, և թե պաշտոնյաների համար: Տեղական իշխանություններն էլ, հավատարիմ կիրառվող հակաքրիստոնեական քաղաքականությանը, շահելով
համակարգի հովանավորությունն ու պաշտպանությունը, ավելի էին ուռճացնում հպատակ քրիստոնյաների շահագործման ու հարստահարման ինստիտուտը:
Ինչպես նշում է Էդ. Բեռնշտայնը, օրինական հարկերը ևս վերածվում էին կամայական միջոցառումների, և օրինական տուրքերը «ուզածիդ չափ կընդարձակվին և առաձգկան
են բառի ամենավատ իմաստով»2:
Կարինի նահանգի պատվիրակ Վ. վարդապետ Պարտիզակցին Անգլիայի հյուպատոս Տրոտերին ուղղված տեղեկագրում, խոսելով հարկահավաքության կողոպտիչ բնույթի
մասին, բերելով Կարինի նահանգի օրինակը, գրում էր. «Ժողովուրդը զինվորական իշխանության ձեռքով վճարում է 1) ուղղակի կայսրական գանձարանին, 2) տեղական ժամա1
Զուլալյան Մ., Ջալալիների շարժումը և հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան կայսրության մեջ, Երևան,
1966, էջ 95:
2
Բեռնշտայն Էդ., Հայկական տանջանքները և Եվրոպան, Ժնև, 1906, էջ 19:
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նակավոր իշխանությանը, դարձյալ գանձարանի անունով, 3) նա (գյուղացին –Հ. Զ.) տալիս
է ագալիկ կամ քեաֆիրիկ կոչված հարկը, 4) նրանք պարտավոր են վճարել այն թափառական ցեղերին 3 կամ 4 տարվա հարկը, որոնք երբեք կառավարությանը հարկ չեն վճարում
և, վերջապես, ժողովրդի վրա պարտականություն է դրված պետք եղած ծառայությունները
անել բանակին և նրանց ձրի կերակրել»3:
Թուրքիան` կողոպտիչ հարկերի այդ դասական երկիրը, հարկային քաղաքականության ամբողջ ծանրությունը գցելով քրիստոնյա հպատակների վրա, որևէ անհանգստություն չէր ցուցաբերում հարկային համակարգի կանոնավորման ուղղությամբ, որի պատճառով էլ «Թուրքիո արևելյան նահանգները` Կարինը, Վանը, Պիթլիսը, անոնց անպատասխանատու շահատակության մշտական կրկեսն էին եղած»4:
Հարկահավաքության պատկերն ավելի ամբողջական է դարձնում հետևյալ փաստը:
Հողատերը ստացված բերքի 39,3 %-ը վերցնում էր իրեն, որի 12,5 %-ը հանձնում էր պետությանը: Բերքի 26,2 %-ը բաժին էր հասնում գյուղի տնօրեններին, վաշխառուին, 34,5 %-ը
մնում էր գյուղացուն: Այսինքն` 95% կազմող գյուղացիությանը մնում էր բերքի 34,5 %-ը,
5% կազմող հողատեր-վաշխառու-հարստահարիչ խմբին` 65,5%-ը5:
Այժմ անդրադառնանք հողային քաղաքականության առանցքը կազմող հարկերին,
նշենք նրանց քայքայիչ ազդեցությունը նահանգի ժողովրդագրության փոփոխության վրա:
Գանձվող հարկերից ամենածանրը աշարն էր: Աշարն արաբերեն բառ է, որը
նշանակում է տասանորդ, աշարը, ի տարբերություն մյուս հարկերի, ուներ երկու առանձնահատկություն. առաջին, որ գանձվում էր բնամթերքով, 2-րդ, որ այն հավաքվում էր
մյուս հարկերի հետ:
Աշարը գանձվում էր ինչպես երկրագործական արտադրանքից, այնպես էլ այգեգործությունից, իսկ ընդհանրապես այն ամենից, ինչ ստացվում էր հողից:
Կարինի ռուսական հյուպատոսը 1872 թ. զեկուցագրում հայտնում է, որ 1866 թ.
աշարը գանձվել է 15 % , 1867 թ., 1870 թ.` 12,5 %: 1866-1867 թթ. աշարից նահանգում հավաքվել է 152 900, 1867-1868 թթ.` 184,470, 1868-1869 թթ.` 149, 930, 1869-1870 թթ.` 177, 782,
1870-1871 թթ.` 195 000 լիրա6:
Չնայած տասանորդը սահմանվում էր 12,5%, բայց հավաքելու ընթացքում կրկնապատկվում էր. «Այդ տասնորդ հարկը /աշար/, որ օրենքով առաջ 10% էր, հիմա 12%,
հավաքելու ձևի շնորհիվ դառնում է 25% և ավելի»7:
Աշարի հավաքման իրավունքը վաճառվում էր: Տվյալ գավառի, նահանգի աշարի
գանձման իրավունքը գնողն իր հերթին, ըստ գավառակների, գյուղերի, նույնպես վաճառում էր: Ստացվում էր այնպես, որ յուրաքանչյուր կապալառու ձգտում էր հավաքել ավելին, որպեսզի փոխհատուցի կապալավարձը. «Եվ իրականում հավաքվում էր այնքան,
ինչքան ցանկանում էր աղեն»8:
1897-1898 թթ. տվյալներով Կարինի նահանգում հավաքվել է 4 100 000 լիրայի աշար9:
3

«Մշակ», 1880, թիվ 4:
Համբարձումյան Վ., Գյուղաշխարհ, 1927, էջ 34:
5
Алимов А. Турция. см. Коммунистическая академия / сборник / . М., 1934, стр. 27.
6
Համբարյան Ա., Ագրարային հարաբերությունները Արևմտյան Հայաստանում, Երևան 1965, էջ 108:
7
Սարգսյանց Լ., Այց Թուրքիաց Հայաստանին, Թիֆլիս, 1890, էջ 143:
8
Համբարձումյան Վ., Գյուղաշխարհ, Փարիզ, 1927, էջ 36:
9
Лаврионович Ю., Экономическое положение., см.: Турецкий сборник. СПБ., 1909, стр. 154.
4
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Խարաջ կամ գլխահարկ. այս հարկի նախնական ձևերը հանդիպում են Հունաստանում, Եգիպտոսում, մոնղոլական հարկային համակարգում: Ժամանակի ընթացքում խարաջ բառը ստացել է տարբեր իմաստներ:
Աբդուլ Մեջիդի ժամանակ խարաջը հասավ 30 փարայի, 1877-1878 թթ. Պատերազմից հետո` 371/4 դահեկանի: 1850 թ. սուլթանական հրամանով խարաջ գանձելու իրավունքը
տրվում էր կրոնական պետերին, որոնք յուրահատուկ միջնորդ էին դառնում կառավարության և ժողովրդի միջև10:
XIX դարում խարաջը կարծես կերպարանափոխվեց` ստանալով նաև հողահարկի
իմաստ: Խարաջն աշարից տարբերելու համար այն հողերը, որոնցից գանձվում էր գլխահարկը, անվանվում էր խարաջիե: Բացի հողահարկի իմաստից, խարաջի մեջ մտնում էր
նաև ջիզե- գլխահարկի իմաստ, որը սկզբում 35 ակչե էր, ապա հասավ 35-55 –ի11:
Խարաջն իր գոյությունը պահպանեց մինչև XIX դարի առաջին կեսը և հանդես եկավ
նոր անվանումով` բեդիլի ասկերի, զինվորական ծառայության փոխարեն: Հարկ վճարող
ոչ մուսուլմանները կոչվում էին բեդիլչիներ: Բեդիլի ասկերին գանձվում էր հինգից մինչև
75 տարեկան տղամարդկանցից: Թուրքական օրենքների համաձայն` յուրաքանչյուր 135
տղամարդուց մեկը վերցվում էր զինվորական ծառայության: Քանի որ քրիստոնյաներից
զինվորներ չէին հավաքագրում, ուստի 135 քրիստոնյա պետք է վճարեր մեկ զինվորի վրա
ծախսվող գումարը, որը հավասար էր 5000 դահեկանի: Այսինքն` յուրաքանչյուր քրիստոնյա
վճարելու էր 371/4 դահեկան: Սկզբնական շրջանում հարկը գանձվում էր 20 ղուրուշ, ապա
այն ավելացավ` հասնելով 37,5 ղուրուշի: 1897-1898 թթ. Կարինի նահանգում հավաքվել է
886 210 թուրքական լիրայի զինվորական հարկ12: Կարինի ռուսական հյուպատոսն իր
զեկուցագրում նշում է, որ քրիստոնյաներն այս հարկը վճարում են ծնված օրվանից մինչև
գերեզման, թեև այն սահմանվում էր 5-50 տարեկան տղամարդկանց համար: 32 պիաստր
հավաքվում է այն ժամանակ, «երբ երեխան դեռևս չի ծնվել»:
Նույն զեկուցագրում հեղինակը հայտնում է, որ Կարին քաղաքում կան 4000 զինվորական հարկ վճարողներ: Նրանցից հավաքված հարկը կազմում էր 84 000 պիաստր,
այսինքն` յուրաքանչյուր քրիստոնյա տղամարդ վճարել է 21 պիաստր13:
Էմլաքը կամ կալվածահարկը կազմված էր երկու մասից` ա/ հողային հարկ կամ
արազը վերգսի, բ/ շինությունների հարկ, էմլաք կամ միվլքի: Հարկը նշանակվում էր կալվածքի արժեքի 4%-ի վրա, նաև հողից ստացված եկամտի 4%-ի վրա: Էմլաքը սահմանվում
էր նաև քաղաքների տների, նրա գնահատված արժեքի հինգ կամ ավելի տոկոսի վրա: 8%
հարկ էր նշանակվում քաղաքի այն տների վրա, որոնք ունեին 20000 ղուրուշի արժեք:
1897-1898 թթ. Կարինի նահանգից հավաքվել է 2511924 լիրա14, 1866-1867 թթ.` 73700, 18671868 թթ.` 69300, 1868-1869 թթ.` 70950, 1869-1870 թթ.` 69410 թուրքական ոսկե լիրայի կալվածահարկ15:

10

Խաժակ, Հարկերը Տաջկաստանում, Բաքու 1903, էջ 34:
Զուլալյան Մ., Արևմտյան Հայաստանը 16-18-րդ դդ, Երևան 1980 էջ 98-99:
12
Лаврионович Ю., ук. книга, стр. 154.
13
Джалил Дж., Восстание курдов 1880 года, М., 1966, стр. 126.
14
Համբարյան Ա., նշ.աշխ., էջ 109:
15
Джалил Дж., ук. кн., стр. 121.
11
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Վերգի կամ եկամտահարկը գանձվում է յուրաքանչյուր բնակչի տարեկան եկամտի
3 %-ից: 1871 թ. Կարինի նահանգում գանձվել է 16000 թուրքական ոսկե լիրա , 1897-1898 թթ.`
500 00016:
Անասնահարկ /աղնամ կամ խամչուր/. 1871-1872 թթ. ամեն մի ոչխարից և այծից
գանձվում էր երեք դահեկան, իսկ մինչ այդ` ոչխարից 60 փարա, 1868-1870 թթ.` 2 պիաստր:
1871 թ. Կարինի նահանգի Կարինի գավառում այս հարկից հավաքվել է 1 697 000, 1872 թ.`
2 233 301 պիաստր: Իսկ նահանգից` 1897-1898 թթ. 1 937 849 թուրքական ոսկե լիրա, այն
դեպքում, երբ ամբողջ կայսրությունում 1862-1872 թթ. հավաքվել է 47 194 100 ֆրանկի
անասնահարկ17:
Բացի նշված հարկերից, հավաքվում էին նաև մաքսային տուրք, անասունների վաճառքից գանձվող, ճանապարհային, զբաղմունքի, ամուսնական հարկեր, աղի, ծխախոտի,
ձկնորսության, տեղական առևտրի, ջրաղացի, փեթակի, գիշերապահության, կշեռքի, կրթական, քրդերի կողմից գանձվող «հաշտ ապրելու հարկ»` «սուրեան», ապա ղշլաղ կամ աղլ
հարկերն ու տուրքերը և այլն:
Ավազակաբարո հավաքված հարկերի միայն կեսն էր հասնում գանձարան: Ոստիկանն ու ժանդարմը, հարկահավաքն ու մյուս պաշտոնյաները չբավարարվելով մի քանի
օրից նորից էին հայտնվում` պահանջելով նույն հարկը: Երբ հայ գյուղացին նրանց էր
պարզում ստացած անդորրագիրը, ոստիկանը ծիծաղելով ասում էր, որ դա ստացական չէ,
այլ «թուրքերեն գրքից պոկված բանաստեղծություն»18:
Շատ հաճախ հարկահավաքները սեփական նախաձեռնությամբ գնում էին գյուղերը և
հարկահավաքության անվան տակ սկսում կողոպուտը: Նման բազմաթիվ դեպքերի է ականատես եղել Է. Դիլոնը: Դառնորեն վերհիշելով դրանքª Է. Դիլոնը հանգում է այն հետևության, որ այդ ծրագրված գործողություններն ունեին միայն մեկ նպատակ` տնտեսապես
քայքայել հայերին, նրանց ստիպել կամ գաղթել կամ մահմեդականություն ընդունել19:
«Կարմիր ֆեսը և թուրքական զինվորի ծանոթ համազգեստը հարուցում է ընդհանուր խուճապ», - գրում է Մ. Մակ-Կոլը20:
Հայ գյուղացուն կեղեքելու միջոցներից մեկն էլ փոխառություններն էին: Կառավարությունը, որպեսզի գյուղացին կարողանար վճարել հարկերը, տոկոսներով փոխառություն էր տալիս: Հեռուն գնացող նպատակներ հետապնդող այդ «օգնության» պատճառով,
գյուղացին, չկարողանալով վճարել ոչ փոխառությունը, ոչ տոկոսները, ընկնում էր
պարտքերի տակ, կորցնում ունեցվածքը: Կարինի նահանգի Կարինի, Կիսկիմի, Դերջանի,
Քղիի գավառների պետական պարտքերը կազմում էին 8522000 ղուրուշ21:
«Մշակի» թղթակիցներից մեկը, նկարագրելով նահանգի գյուղացիության ծանր վիճակը, գրում էր. «Խեղճ ժողովուրդը ապշած, մոլորված, չը գիտե արդյոք թափառական քուրդ
ցեղերին իրեն տեր ճանաչե, թե խումբ-խումբ եկող թուրքաց նիզամներին: Նա ճարահատված հարկ է տալիս թրքաց պետությանը և շրջմոլիկ քուրդ բեյերին…»22:

16

Лаврионович Ю., ук. кн., стр. 154.
Джалил Дж., ук. кн., стр. 121, 122-123:
18
Նույն տեղում, էջ 339:
19
Նույն տեղում:
20
Мак-Коль К. М., Наш новый протекторат, Б. М.И.Г, стр. 142.
17

21

Համբարյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 114:

22

«Մշակ», 1880, թիվ 4:
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Կապիտալիստական հարաբերությունների մուտքը նշանավորվեց մեկ այլ երևույթով ևս` ազգային բուրժուազիայի ձևավորմամբ: Հալածանքների տակ ընկած հույն և հայ
առևտրաարդյունաբերական դասը կորցրեց իր երբեմնի գերակշիռ դիրքերը` իր տեղը զիջելով թուրք ազգային բուրժուազիային, որը, սակայն, ինչպես ցույց տվեց պատմությունը,
անընդունակ գտնվեց օտար կապիտալի հետ մրցակցությունում, մեծ մասամբ ձուլվեց նրան,
դարձավ նրա սպասավորը` ավելի ընդարձակելով եվրոպական կապիտալից Թուրքիայի
տնտեսական կախվածության սահմանները:
Չնայած հալածանքներին` XIX դարի երկրորդ կեսին Կարինի արհեստավորներն
ու առևտրականները դեռևս չէին կորցրել իրենց վճռական դիրքերը:

ОВАНЕС ЗАТИКЯН
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ ВО 2-ОЙ ПОЛОВИНЕ
19-ГО ВЕКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ОБЛАСТИ КАРИН
РЕЗЮМЕ
Неотрегулированная налоговая политика была направлена, главным образом, на устранение экономического потенциала Западных армян, на превращение налогоплательщиков в
послушную массу.

HOVHANNES ZATIKYAN
THE POLICY OF THE OTTOMAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE
19TH CENTURY AND ITS INFLUENCE ON THE DEMOGRAPHIC CHANGES OF
THE PROVINCE OF KARIN
SUMMARY
In the second half of the 19th century implementing the ideology of Ottomanism, the sultan’s
regime, for fulfilling “Turkey for Turks’’ slogan, made the tax system more severe, aimed at
imposing apostasy on Christian subjects by the help of economic levers, or leaving the historical
homeland. It was natural that such a difficult situation would record demographic changes, and Karin
province was a part thereof. The submitted documents, the drawn up table prove the bad influence of
the tax policy of the Sultanism on the demographic changes of Karin province.
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Օրդոյան Գրիգոր - թատերագետ, արվեստագիտության
դոկտոր, պրոֆեսոր: Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտի Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի
վարիչ: 70-ից ավելի գիտական և հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ է: Ունի հրապարակումներ մի շարք գիտական ժողովածուներում, հանդեսներում, ամսագրերում: Զեկուցումներով է հանդես եկել հանրապետական և միջազգային գիտաժողովներում: Առանձին գրքով հրապարակել է «Թատրոնը
Կիլիկյան Հայաստանում (XII-XIIIդդ.)», «Հայ կրկեսային արվեստի անցած ուղին. հնադարից մինչև նորագույն ժամանակներ», «Դերասանի արվեստի հարցեր» աշխատությունները:
2009-ին դոկտորական թեզ է պաշտպանել «Հայ կրկեսային արվեստի ձևաբանական
քննություն. կրկեսի տեսության հարցեր» թեմայով:
Ռուբեն Բաբայան - Երևանի Հովհ. Թումանյանի անվ. Պետական տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, պրոֆեսոր, ԵԹԿՊԻ-ի «Դերասանի վարպետություն և ռեժիսուրա» ամբիոնի վարիչ, ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ:
1978-ին ավարտել է Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան օտար
լեզուների համալսարանը (բանասեր), 1990թ. Ռուսաստանի թատերական ակադեմիան (ГИТИС-РАТИ) ստանալով բեմադրող ռեժիսորի որակավորում: 1995-ից դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում,
1991-ից UNIMA (UNICEF) անհատական անդամ: 2006-ին հիմնադրել է Ազգային Թատերական Ստեղծագործական Միավորումը
2008-ին՝ Թատրոն X փառատոնը: Բեմադրել է 16 ներկայացում
Հայաստանում և արտերկրում: Բեմադրություններն արժանացել են միջազգային
փառատոների բազմաթիվ մրցանակների և դիպլոմների:
Նարինե Սարգսյան - թատերագետ, արվեստագիտության
թեկնածու, պրոֆեսոր: 1985 թ.-ց դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում:
2003թ.-ից աշխատել է որպես Թատրոնի և կինոյի ֆակուլտետի
դեկան, 2014 թ.-ից աշխատում է ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնում: 70-ից ավելի մասնագիտական, գիտամեթոդական հոդվածների հեղինակ է: Պարգևատրվել է
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագրով /2003/ և «Մովսես Խորենացի»
մեդալով /2014/:

Irina Duskova- Freelance Theatre Manager/ Consultant Studied
International Cultural Policy and Management at University of Warwick.
International Summer Program Director at Byrd Hoffman Water Mill
Foundation, NY, USA. Earlier worked for Finnish state-funded Cultura
Foundation that promote Russian language and culture and for Korjaamo
Culture Factory, a part of Trans Europe Halles network of cultural centres.
As a theatre manager organized many tours for Finnish, Lithuanian and
American theatres and performances, incl. ones to Russia. Often speaks on
conferences and consults various art projects.
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Борис Гафуров- Актер. Режиссер. Художественный Руководитель Театра Марка Вайля “Ильхом”. Ташкент, Узбекистан
Окончил актерский факультет ташкентского театральнохудожественного института в 1993 году, мастерская Марка Вайля.
Актер театра “Ильхом” с 1991 года. С сентября 2007 – и. о.
художественного руководителя театра Марка Вайля “Ильхом”.
C 2010 года – художественный руководитель театра Марка Вайля
“Ильхом”. В Студии драматического искусства театра Марка Вайля
“Ильхом” преподает мастерство актера.
Лауреат Премии “Ильхом-2007” в номинации “Лучший актер
года”.
Александр Юрьевич Попов - В 1981 г., студентом первого
курса ГИТИСа, пришел в Студию О. Табакова и стал её завлитом.
Стажировался в Московском Художественном театре, Королевском
Национальном театре (Лондон) и Американском репертуарном театре
(Бостон). В 1990-91 гг. был российским сопродюсером первого
негосударственного гастрольного обмена между Театром-студией п/р
О. Табакова и The Acting Company (Нью-Йорк, США). В 1991 г.
вместе с О. Табаковым основал в США Летнюю школу имени Станиславского и остается её бессменным директором. Доцент кафедры
продюсирования исполнительских искусств Школы-студии МХАТ,
автор (совместно с В. Уриным) программы “Мастерство продюсера”. Основатель и директор международного фестиваля искусств ArtsLand
в Бостоне. Руководил актерской магистратурой Университета Карнеги-Меллон, был административным директором Театрального института при Гарварде. Работал заместителем директора
МХАТ имени А. П. Чехова, исполнительным продюсером компании Stage Entertainment. В
2010 г. стал одним из основателей (вместе с М. Швыдким и Д. Смелянским) и генеральным директором Московского театра мюзикла. Как продюсер выпустил более 60 спектаклей в России
и США, участвовал в крупнейших европейских и американских театральных фестивалях.
Автор переводов и сценических редакций пьес А. Островского, М. Горького, Н. Саймона,
Т. Стоппарда, М. Фрейна. За книгу “История театрального подвала” о создании Театра
О. Табакова удостоен Премии Табакова в 2010 году.
Султанова Ольга-Окончила в 2011 году Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов по специальности
“Маркетинговые коммуникации в социально-культурной среде”. С
2008 года, работала в сфере банковской рекламы и PR,а также реализовывала PR-проекты в нефтегазовой сфере.
С 2012 года занимается проектированием и реализацией социально-культурных мероприятий, в частности в театральной сфере.
На сегодняшний день Ольга - театральный продюсер, директор международного фестиваля исполнительских искусств “Откровение”, проектный менеджер, консультант по продвижению социально-культурных
проектов.
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Филипп Вулах - Арт Менеджер. Директор Фестиваля Искусств
“Точка доступа” и “Майского Шоукейса” театров. Санкт-Петербург,
РФ. Преподаватель на кафедре продюсирования в РГИСИ (Российского
Государственного Института Сценических Искусств).

Արա Խզմալյան - 1997-2001թթ. սովորել է Երևանի թատրոնի
և կինոյի պետական ինստիտուտում։ 2001-04 թթ. եղել է ՀՀ ԳԱԱ
Արվեստի ինստիտուտի ասպիրանտ և ստացել արվեստագիտության թեկնածուի կոչում։ 2002-09 թթ. եղել է Ե.Չարենցի անվան
Գրականության և արվեստի թանգարանի ավագ գիտաշխատող,
2003-04 թթ.` Երևանի պետական համալսարանի արվեստաբանության ամբիոնի դասախոս («Թատրոնի ընհանուր պատմություն»
առարկա)։ 2003 թ-ից Երևանի Հ.Թումանյանի անվան պետական
տիկնիկային թատրոնի գրական մասի վարիչն է։ 2004 թ-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտում` որպես գիտաշխատող։
2007թ. հիմնել է առաջին թատերական թերթը` «Սկենեն»։ Նույն
թվականին Ռուբեն Բաբայանի և նրա նախաձեռնությամբ հիմնվել է «Թատրոն-X» հանրապետական փառատոնը։ 2009 թ-ից նախագահում է «Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորում» ՀԿ-ն։ 2012 թ. դարձել է Թատերական առաջին առցանց-մրցանակաբաշխության դափնեկիր` «Լավագույն օնլայն-թատերագետ» անվանակարգում։ Զեկուցումներով հանդես է եկել միջազգային գիտաժողովներում և համաժողովներում‚ գիտական և
հրապարակախոսական հոդվածների հեղինակ է‚ խմբագրել է թատրոնին առնչվող գրքեր։
2013թ. արժանացել է ՀՀ «Մովսես Խորենացի» մեդալի: 2009-ից աշխատում է Մեսրոպ
Մաշտոցի անվ. Մատենադարանում որպես ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ
կապերի և թանգարանային կառավարման գծով տնօրենի խորհրդական, նաև Արխիվային
փաստաթղթերի պահպանման ու գիտական մշակման բաժնի վարիչ։
Անուշ Ասլիբեկյան - Ավարտել է Երևանի Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի թատերագիտական ֆակուլտետը
(1998-2003թթ), 2003-2006թթ սովորել է նույն ինստիտուտի ասպիրանտուրայում: 2000-2005թթ. եղել է ինստիտուտի «Արվեստ» ուսանողական ամսագրի հիմնադիր-խմբագիրը: 2006-ից նույն ինստիտուտի
Արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս է, դասավանդում է թատրոնի պատմություն, ինչպես նաև ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի թատրոնի
բաժնի կրտսեր գիտաշխատող է: 1999թ պարբերաբար տպագրվում
է հանրապետական մամուլում` թատերախոսականներ, պատմվածքներ, բանաստեղծություններ, պիեսներ: Գիտական հոդվածները
տպագրվել են «Հանդես» ամսագրի նախորդ համարներում:
Ա.Ասլիբեկյանը գրական-գեղարվեստական ժողովածուների հեղինակ է: Նրա պիեսները բեմադրվել են և արժանացել միջազգային և հանրապետական փառատոների մրցանակների: Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորման և Գրողների միության
անդամ է:

Øºð ÐºÔÆÜ²ÎÜºðÀ

289

Տիգրան Մարտիրոսյան- թատերագետ, հրապարակախոս:
2007թ.-ին ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի թատերագիտական կուրսը:
Հետբուհական կրթությունը ստացել է՝ 2010թ ցայսօր մասնակցելով
քսանից ավել վարպետության դասերի: Տարբեր տարիների ակտիվորեն մասնակցել ՀԹԳՄԻ-ի նախաձեռնած ‹‹Երիտասարդ ռեժիսորների›› փառատոնի, ԱԹՍՄԻ-ի կազմակերպած ‹‹Թատրոն X››
հանրապետական փառատոնի և ‹‹Ներկայի վերականգնումը›› միջազգային դրամատուրգիական ընթերցումների, ՆՓԱԿ-ի հիմնած
‹‹Մեկ քառակուսի մետր›› թատերական փառատոնի, ինչպես նաև
‹‹Խորհուրդ են տալիս հայտնիները›› գրական նախաձեռնության
քննարկումներին: Եղել է հանրապետական թատերական և միջազգային կինոփառատոնների մասնագիտական հանձնախմբի և ժյուրիի անդամ: 2016թ.
Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան մնջախաղի միջազգային փառատոնում համակարգել և
վարել է ‹‹Պլաստիկ արվեստների զարգացման միտումները, պատճառներն ու հետևանքները›› խորագրով միջազգային կոնֆերանսը: 2008-2010թթ. աշխատել է ‹‹Ավանգարդ›› շաբաթաթերթում իբրև լրագրող: 2009թ ‹‹Երևան›› հեռուստաընկերության լրատվական բաժնի
հեռուստալրագրող: 2012թ ‹‹Երևան›› ամսագրի թատերական թղթակից: 2013-2014 թթ
‹‹ImYerevan.com›› կայքի թատերական մեկնաբան: Հեղինակ է տասը թատերական վերլուծությունների, երեսունից ավելի կինո և թատերախոսականների, հինգ հրապարակախոսական, մեկ մշակութաբանական, պատմատեսական ու քննադատական բնույթի հինգ
գիտական հոդվածների և մեկ գրական վեճի:
Վասիլի Գևորգյան - արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ռեժիսոր: Պաշտպանել է ատենախոսություն՝ «Պայմանական լեզվի
որոնումները հայ նորագույն թատրոնում (1920-ական թթ.)» թեմայով (Երևան, 2003): 2002-ից ԵԹԿՊԻ-ի թատրոնի պատմության և
տեսության ամբիոնում դասավանդում է «Հայ թատրոնի պատմություն» և «Արտասահմանյան թատրոնի պատմություն» առարկաները: Հրատարակել է տասից ավելի գիտական հոդվածներ:

Գոռ Վանյան – արվեստագիտության թեկնածու, աշխատում
է ՀՀ ոստիկանության Հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի դասախոս է: 2000թ. ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի թատերագիտության բաժինը: 2009թ. ավարտել է ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի
ասպիրանտուրան, պաշտպանել է ատենախոսություն` «Արմեն
Գուլակյանի ստեղծագործական կյանքը և արվեստը» թեմայով:
2008-2009 թթ. աշխատել է Պետական երաժշտական կամերային թատրոնում` որպես գրական մասի վարիչ: Գիտական հոդվածների հեղինակ է, կարդացել է զեկուցումներ հանրապետական գիտաժողովներում: 2014թ.-ին լույս է տեսել Գ.Վանյանի «Արմեն Գուլակյանի ստեղծագործական
կյանքը և արվեստը» գիրքը:
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Հարություն Ազարյան - ավարտել է Մոսկվայի Ռուսաստանի Թատերական արվեստների պետական ակադեմիան (ГИТИС):
Երկար տարիներ աշխատել է Հայաստանի Հանրային հեռուստաընկերությունում, հայտնի է իր «Բոհեմ» և «Երկրի ուժը» հեղինակային ֆիլմաշարերով, անդես է եկել որպես սցենարի հեղինակ
և ռեժիսոր: 30-ից ավելի փաստագրական ֆիլմերի հեղինակ է:
2001թ. «Պարի թևերով» ֆիլմի համար արժանացել է Յալթայի
«Միասին» 2-րդ միջազգային կինոփառատոնի առաջին և Պետդումայի հատուկ մրցանակներին, Մոսկվայի «Եվրասիական» միջազգային կինոփառատոնի հատուկ մրցանակին և դիպլոմին:
2007թ. հրատարակել է «Անդունդի եզրի մասրենին» վեպը: 2009թ. Երգի պետական թատրոնի ստուդիայում դասավանդել է «Դերասանի վարպետություն» առարկան: 2011թ. Նկարահանել է «Ճանապարհին» խաղարկային ֆիլմը: 2015թ-ից Երևանի Թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտում դասավանդում է «Վիզուալ մշակութային էթիկա» առարկան,
2016թ-ից ղեկավարում է «Հեռուստառեժիսուրա» 1-ին կուրսի արվեստանոցը:
Աննա Հեքեքյան – պրոֆեսոր, ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի ռեժիսորական բաժինը, Մոսկվայի
պետական թատերական արվեստի ինստիտուտի բեմական խոսքի
ամբիոնի ասիստենտուրան: Հեռուստապետկոմում աշխատանքի է
անցել որպես ռեժիսոր, նկարահանել է տասնյակից ավելի վավերագրական ֆիլմեր: Զուգահեռաբար դասավանդել է Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիայում և Ռ. Մելիքյանի անվան
երաժշտական ուսումնարանում: 1988-ից առ այսօր բեմական խոսք
է դասավանդում Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում: 1990թ.-ից որպես ռեժիսոր և հաղորդավար հաղորդումներ է պատրաստել Հանրային ռադիոյի, «Վեմ» ռադիոկայանի համար: Ունի հրատարակված հոդվածներ և մեթոդական ձեռնարկներ՝ «Բարբառային խոսքի շտկումը» /Կարնո բարբառ/ (1996թ.), «Ուղղախոսական վարժությունների ձեռնարկ» (2001թ.), «Շնչառություն և ձայն»
(2007թ.), «Ձայնի թռիչքայնության մասին» (2008թ.):
Բերոյան Նարինե - ավարտել է ԵԳԹԻ թատերագիտական
ֆակուլտետը: 2000թ-ից աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի
պետական ինստիտուտում: Դասավանդում է «Զգեստի և դեկորատիվ արվեստի պատմություն» առարկան: 2015թ. պաշտպանել է
«Զգեստի իմաստային և խաղարկային ֆունկցիաները բեմական
արվեստում» թեկնածուական ատենախոսությունը:

Øºð ÐºÔÆÜ²ÎÜºðÀ

291

Աննա Կարապետյան - Ավարտել է Երևանի պարարվեստի
ուսումնարանի դասական պարերի բաժինը: 1986-96թթ. աշխատել է
Հայաստանի պարի պետական անսամբլում, այնուհետև Հայաստանի պարարվեստի «Բարեկամություն» պետական անսամբլում՝
որպես բարձր կարգի պարուհի: Աննա Կարապետյանն ավարտել
է ԵԹԿՊԻ-ի դերասանական բաժինը, դասավանդում է նույն ինստիտուտում ռեժիսուրա և ժող. բնորոշ պար առարկաները: Նա բազմաթիվ ներկայացումների պարային բեմադրությունների հեղինակ է,
տպագրել է «Ժողովուրդներին բնորոշ պար» առարկայի բնույթը»
հոդված «Հանդես» ժողովածուում: Այժմ ղեկավարում է ԵԹԿՊԻ-ի
խորեոգրաֆիայի ամբիոնը, դոցենտ է:
Սվետլանա Արզումանյան- փիլ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ: Դասավանդում է «Փիլիսոփայություն» և «Էսթետիկա և արվեստաբանություն» առարկաները ԵԳՊԱ-ում և «Փիլիսոփայություն» առարկան ԵԹԿՊԻ-ում: Երկու մենագրությունների և մոտ 50 գիտական
հոդվածների հեղինակ է:

Հասմիկ Գիշյան - Ավարտել է Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի ռեժիսորական ֆակուլտետը: Այժմ
ԵԹԿՊԻ-ի Կարիերայի և պրակտիկայի կենտրոնի համակարգողն
է: Տարբեր տարիների նա աշխատել է ԵԹԿՊԻ-ում և Խ. Աբովյանի
անվան մանկավարժական համալսարանում որպես դասախոս,
ուսումնա-ստեղծագործական պրակտիկայի ղեկավար, ղեկավարել է դիպլոմային աշխատանքներ, աշխատել է ՀՀ հեռուստատեսությունում, Երևանի երաժշտական ուսումնարանում, «Հայֆիլմ»
կինոստուդիայում, Գեղագիտական դաստիարակության կենտրոնում, ղեկավարել է ժող. թատրոններ: 1980թ. Լենինգրադ քաղաքի և
մարզի Ժող. Թատրոնների փառատոնում Հ. Գիշյանի բեմադրությունը ստացել է գլխավոր մրցանակ:
Աստղիկ Պետրոսյան- 2013թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
Օտար լեզուների ֆակուլտետը: Բակալավրիատին համատեղ
2011-2013թթ. սովորել է թարգմանչաց գործ՝ որպես լրացուցիչ
կրթություն:
2015թ. ավարտել է նույն բուհի Կրթության կառավարման
բաժնի մագիստրատուրան:
2015թ.-ից առ այսօր աշխատում է Երևանի թատրոնի և
կինոյի պետական ինստիտուտում՝ նախ որպես ռեկտորի օգնական, այնուհետև՝ Որակի ապահովման կենտրոնի մասնագետ: 2016թ.
եղել է բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ուսանող-փորձագետ՝ «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» հիմնադրամում: Անցել է մի շարք վերապատրաստումներ արտասահմանյան առաջատար բուհերում:
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Ռուբեն Կարապետյան - ռեժիսոր,դոցենտ։ Սովորել է Կիևի
Կուլտուրայի ինստիտուտում «զանգվածային ռեժիսուրայի» բաժնում, ինչպես նաև ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դրամատիկ ռեժիսուրայի բաժինը։ Որպես բեմադրող ռեժիսոր՝ աշխատել է Երևանի Պատանի հանդիսատեսի
թատրոնում, Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում,
որտեղ իրականացրել է մի շարք բեմադրություններ։2000-թվականից աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ում։ 10-ից ավելի գիտական հոդվածների հեղինակ։

Ստեփան Շահինյան - Ավարտել է Խաչատուր Աբովյանի
անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ռեժիսուրայի
բաժինը: 1973-1980թթ. աշխատել է Մնջախաղի թատրոնում, այնուհետև Հ. Մալյանի անվան թատրոնում որպես դերասան, ռեժիսոր:
1991-1992թթ. Փարիզ, Մարսել Մարսոյի միմոդրամայի միջազգային դպրոց:
1994-2011թթ. ԵԹԿՊԻ-ում, 2011-ից մինչ այժմ Խ. Աբովյանի
անվան պետական մանկավարժական համալսարանում որպես
դասախոս: 1995թ. հիմնել է մնջախաղի առաջին կուրսը: 2005թ.
Դաֆահանի միջազգային թատերական փառատոնում Մալյան
թատրոնի կազմում շահել է ոսկե մեդալ:
Արծուի Բախչինեան – Հայագէտ-պատմաբանասէր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու: 1988–1993 թթ. ուսանել է
Երեւանի Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի
հայոց լեզուի եւ գրականութեան բաժնում: 1996–1997 թթ. եղել է
Ուփսալայի համալսարանի (Շուեդիա) հրաւիրուած գիտաշխատող:
2009-ից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հայ
գաղթավայրերի եւ սփիւռքի բաժնում: 1989-ից աշխատակցում է
Հայաստանի եւ արտասահմանի մամուլին մշակոյթին, հայ Սփիւռքին, հայազգի ականաւոր անձնաւորութիւններին վերաբերող հայերէն, ռուսերէն եւ անգլերէն յօդուածներով: Հայ իրականութեան
տարբեր կողմերի վերաբերեալ տասնեակ գրքերի հեղինակ և
խմբագիր է, ներառեալ՝ «Հայազգի գործիչներ հնագոյն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը»
(2002), «Հայերը համաշխարհային կինոյում» (2004), «Հայաստան-Սկանդինավիա.
պատմամշակութային առնչութիւններ» (2010), «Հայերը համաշխարհային պարարուեստում» (2016) եւ այլն: Մասնակցել է միջազգային գիտաժողովների, փառատոների եւ հանդիպումների տարբեր երկրներում:
Մարգարիտ Մնացականյան - Ավարտել է Երևանի գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը:
1979թ-ից աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի դերասանի վարպետության և
ռեժիսուրայի ամբիոնում որպես դասախոս: Մանկավարժական և
ստեղծագործական աշխատանքի համար արժանացել է Երևանի
քաղաքապետարանի, Մշակույթի նախարարության, Կրթության և
գիտության նախարարության, Թատերական միության պարգևներին: Դերասանի վարպետության և ռեժիսուրայի ամբիոնի դոցենտ է:
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Անի Գևորգյան – դերասան, ռեժիսոր: 2011թ-ին ավարտել է
ԵԹԿՊԻ ՎՄ-ի «Դերասանական արվեստ» ֆակուլտետը (բակալավր): 2013թ.-ին ̀ «ռեժիսուրա» ֆակուլտետը (մագիստրոս):
2011թ.-ից ԵԹԿՊԻ ՎՄ-ում դասավանդել է դերասանի վարպետություն որպես ասիստենտ: 2013թ.-ից նույն ինստիտուտում դասավանդում է «Հայ թատրոնի պատմություն», «Արտասահմանյան
թատրոնի պատմություն» առարկաները:
Հեղինակ է երկու բեմադրության:

Արմինե Ավետիսյան-2013թ ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի Երաժշտական թատրոնի դերասան բաժինը: 2015թ ավարտել է նույն ինստիտուտի մագիստրատուրան: Աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի Բեմական
շարժման
և
մեներգի
ամբիոնում
որպես
դասախոս:
Դասավանդում է Բեմական շարժում և պար առարկաները:

Լիլիթ Բարիկյան - 2009 թ. ավարտել է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ֆրանսիական բաժնի բակալավրիատը՝ ֆրանսերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, 2011 թ.՝ արտասահմանյան գրականության բաժնի մագիստրատուրան։ Մասնակցել է գիտաժողովների, հրատարակել է
6 հոդված, զբաղվում է 20-րդ դարի ֆրանսիական գրականության՝
մասնավորապես դրամատուրգիայի ուսումնասիրությամբ։

Գոռ Սալնազարյան – Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի
երաժշտագիտության բաժնի ասպիրանտ։
2007 - 2012 թթ․-ին սովորել է Երևանի Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիայի վոկալ-տեսական ֆակուլտետի դասական վոկալ բաժնի բակալավրիատում։ 2012-2014 թթ․-ին սովորել է նույն բաժնի մագիստրատուրայում։ 2014 - 2016 թթ․-ին ծառայել է ՀՀ Զինված Ուժերի Երգի և պարի համույթում որպես ժամկետային զինծառայող։ 2015 թ․-ից ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինտիտուտի
երաժշտագիտության բաժնի ասպիրանտ է։ 2016 թ․-ից սովորում է
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի «Կատարողական բարձրագույն վարպետություն» լրացուցիչ կրթության բաժնում։
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Տարոն Պետրոսյան - Ռեժիսոր, արվեստագիտության թեկնածու: Ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, Մոսկվայի կինեմատոգրաֆիայի պետական ինստիտուտի
ասպիրանտուրան: Նկարահանել է ֆիլմեր, որոնք արժանացել են
միջազգային կինոփառատոների մրցանակների ու դիպլոմների:
Կինեմատոգրաֆիստների միության անդամ է, ունի տպագրված
հոդվածներ ռուսական գիտական ամսագրերում: Գերմանիայի
«Լամբերտ» հրատարակչությունը հրատարակել է նրա՝ Պիթեր
Գրունիեյի կինոպոետիկային նվիրված մենագրությունը:

Լարիսա Ստեփանյան - 1981թ ավարտել է Լենինգրադի Կինոինժեներների ինստիտուտը: Աշխատել է «Հայֆիլմ» կինո-ստուդիայում որպես ավագ ինժեներ, տեխնիկական վերահսկման բաժնի պետ,
ժապավենի մշակման արտադրամասի պետ և գլխավոր ինժեներ:
Այժմ աշխատում է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական
ինստիտուտում որպես ավագ դասախոս, դոցենտ` կինոյի և հեռուստատեսության ամբիոնում: Մի քանի գիտական հոդվածների
հեղինակ է:

Սերգեյ Կիրակոսյան – Ստացել է վավերագրող-կինոռեժիսորի մասնագիտացում ԵԹԿՊԻ բակալավրական և մագիստրոսական աստիճաններում: Որպես ԵԹԿՊԻ ասպիրանտ՝ ուսումնասիրում է «Հայ վավերագրական կինոն 20-րդ դարավերջին և
21-րդ դարասկզբին» թեման: Այժմ նույն ինստիտուտում դասավանդում է «Վավերագրական կինոյի պատմություն» առարկան:
Զեկուցումներ է ներկայացրել 5 գիտաժողովում: Ունի 4 ավարտուն վավերագրական ֆիլմ, որոնք ցուցադրվել են Հայաստանի
հանրային հեռուստատեսությամբ: 3 տարի աշխատել է Հայաստանի հանրային ռադիոյի երիտասարդական ծրագրում` որպես
խմբագիր:
Տաթև Զատիկյան – Հեռուստառեժիսոր: 2014 թվականին
ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի հեռուստառեժիսուրա բաժինը: 2016 թվականին ավարտել է ԵԹԿՊԻ-ի նույն բաժնի մագիստրատուրան: Որպես ռեժիսոր իր գործունեությունը սկսել է 2014 թվականից
«ՕՐԴֆիլմ» ֆիլմարտադրական ընկերությունում՝ նկարահանելով
վավերագրական ֆիլմեր, գովազդներ և այլն:
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Տիգրան Սիմյան - բանասիրական գիտությունների դոկտոր, Երևանի պետական համալսարանի արտասահմանյան գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր (tsimyan@ysu.am): Մեկ մենագրության (1918-1939 թթ. գերմանական վեպի գաղափարագեղարվեստական պրոբլեմատիկան, Երևան, Հեղ. Հրատ., 2015, 612 էջ) և
շուրջ 100 գիտական հոդվածների հեղինակ է, որոնք տպագրվել են
ՀՀ-ում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Լատվիայում, Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Վրաստանում: Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտներն են` 17-20 դդ. նոր գերմանական գրականությունը, գրականության և մշակույթի նշանագիտական խնդիրները, հումանիտար գիտությունների մեթոդների պատմությունը:
Ընթերցվող կուրսերն են` գերմանական գրականության պատմություն (17-20 դդ.), 18-րդ
դարի ֆրանսիական գրականության պատմություն, Գրականության և մշակույթի նշանագիտություն, Նշանագիտություն և հաղորդակցության տեսություն և գրականության
տեսություն: 2011 թ.-ից Նշանագիտության գերմանական միության (Deutsche Gesellschaft
fՖr Semiotik (DFG)), և գիտական հանդեսների խմբագրական կոլեգիայի անդամ (“Критика
и семиотика” («Քննադատություն և նշանագիտություն», Նովոսիբիրսկ, Ռուսաստան),
2013 թ.-ից Համեմատական ուսումնասիրություններ (Comparative Studies, Դաուգավպիլս,
Լատվիա), 2016 թ -ից “ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотик-и”):
Շուշանիկ Մուրադյան- 2005 թ ավարտել է Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի
Կուլտուրայի ֆակուլտետը` Մասսայական հանդիսությունների
ռեժիսուրայի բաժինը: Շ. Մուրադյանը գիտական հոդվածների հեղինակ է, 2014-2016 թթ գիտական զեկուցումներով հանդես է եկել
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների ամենամյա գիտաժողովներում:
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտի սփյուռքահայ արվեստի և
միջազգային կապերի բաժնի գիտաշխատող է:

Գրետա Գասպարյան- 2014 թվականին ավարտել է ԵՊՀ-ի
հայ բանասիրության ֆակուլտետը, 2014-2016-ին սովորել է նույն
ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի մագիստրատուրայում:
2016 թվականին աշխատանքի է անցել «Շողակաթ» հեռուստաընկերությունում՝ որպես լրագրող և սցենարիստ: Ունի տպագրված
հոդվածներ հայ գրականության տարբեր թեմաներով:
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Մարգարիտա Խաչատրյան – ՀՀ «Տարվա Ուսուցիչ» (1993 թ.),
բանասիրական գիտությունների դոկտոր: Աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում` որպես
առաջատար գիտաշխատող, հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում: Հրատարակել է «Դերենիկ Դեմիրճյանի երգիծանքը», «Համաստեղի
գրականությունը» ուսումնասիրությունները: Նրա աշխատասիրությամբ լույս են տեսել «Համաստեղ. Նամականի», «Համաստեղ.
Մատենագիտական ցանկեր», «Համաստեղ. Մոռացված էջեր» (ԱԲ-Գ-Դ հատորներ), «Արամ Հայկազ. Նամակներ», «Արամ Հայկազ.
Մոռացված էջեր» (Ա-Բ-Գ-Դ-Ե-Զ-Է հատորներ), «Արամ Հայկազ. Ապրող ծառ մը (պատմվածքների ժողովածու)» գրքերը:
Արա Երնջակյան-ՀՀ ժողովրդական արտիստ, արվեստագիտության թեկնածու, մի շարք գիտական հոդվածների հեղինակ:
Տպագրվել է Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս:
2016 թվականին Մոսկվայի Շեքսպիրյան Կենտրոնի աջակցությամբ լույս է տեսել նրա ծավալուն աշխատությունը՝ «Հորացիոյի գաղտնիքը»՝ նվիրված շեքսպիրյան հերոսների նախատիպերին:

Անուշ Սեդրակյան- 1991թ.-ից դասախոսում է ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության ամբիոնում, 2 մենագրության, և
շուրջ 30 հոդվածի հեղինակ է, թարգմանիչ: 2016թ լույս են տեսել
«Ակնարկներ արտասահմանյան գրականության պատմության»
գիրքը, և Խալեդ Հոսեյնի «Եվ արձագանքեցին լեռները» գրքի թարգմանությունը:

Էլֆիք Զոհրաբյան - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դրամատուրգ, դերասան, թարգմանիչ: 2003թ.-ից մինչ այսօր,
որպես անգլերենի, «Դրամայի տեսության» և այլ առարկաների դասախոս, աշխատում է ԵԹԿՊԻ-ի Վանաձորի մասնաճյուղում: Աշխատում է Վանաձորի Հովհ. Աբելյանի անվան պետթատրոնում: Է.
Զոհրաբյանի պիեսները բեմադրվել են Հայաստանի և արտերկրի
թատրոններում: Նրա թարգմանությամբ 2012 թ. պետպատվերով
տպագրվել է Վ. Սարոյանի «Բան ունեմ ասելու» պիեսների ժողովածուն: 2013-ին տպագրվել է նրա «Հոգեվիճակ 13» պատմվածքների և սատիրաների գիրքը: Մասնակցել է միջազգային ու հանրապետական գիտաժողովների: Արժանացել է գրական ու
թատերական մրցանակների:
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Անի Գալստյան – Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի
ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերեն
լեզու և գրականություն բաժինը` ստանալով

բակալավրի աս-

տիճան (2005-2009թթ.)։ Կրթությունը շարունակել է նույն ֆակուլտետում` ստանալով մագիստրոսի աստիճան (2009-2011թթ.)։ 2012
թվականից ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ է։ 2013-2015թթ. աշխատել է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի լեզուների բաժնում որպես` անգլերենի դասախոս։
Գիտական երեք հոդվածների հեղինակ է։
Մարիամ Սիրունյան-բանասեր: 2011թ. ավարտել է ԵՊՀ Հայ
բանասիրության ֆակուլտետը, 2013թ. մագիստրատուրան: 2013թ.
ընդունվել է ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ասպիրանտուրա` արտասահմանյան գրականություն մասնագիտացմամբ: Մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների, հեղինակ է գիտական հոդվածների:

Կարեն Ղազարյան-1978թ. ավարտել է Խ.Աբովյանի անվան
հայկական պետական ինստիտուտի մշակույթի ֆակուլտետը։ Նույն
թվականին մանկավարժական ինստիտուտի ռեկտորատի և գիտխորհրդի երաշխավորությամբ ուսումը շարունակել է Մոսկվայի
մշակույթի պետական ինստիտուտի ասպիրանտուրայում։ Մոսկվայում պաշտպանել է թեկնածուական թեզ՝ «Գեղարվեստական մտավորականության սոցիալ ակտիվության աճը» թեմայով և ստացել
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։
1982թ. անցել է դասախոսական աշխատանքի Խ.Աբովյանի անվան
ՀՊՄԻ մշակույթի ֆակուլտետում։
1986-1995թթ. զբաղեցրել է Երևանի քաղաքապետարանի
մշակույթի վարչության պետի տեղակալի պաշտոնը՝ զուգահեռաբար շարունակելով դասախոսական աշխատանքը։
1995-2008թթ. եղել է Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի, ԼՂՀ մշակույթի (գեղարվեստի) պետական համալսարանի, ՄՅուԴ իրավաբանական ինստիտուտի ուսումնական
գծով պրոռեկտորը։
Ներկայումս ԵԹԿՊԻ հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս է։
Հեղինակ է «Մշակութաբանություն» ուսումնական ձեռնարկի (Ե., 2010…)։ Մշակութային և արվեստի հարցերի վերաբերյալ հրատարակել է շուրջ 15 գիտական հոդվածներ։
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Գրիգոր Ղազարյան - բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Երևանի պետական համալսարանի Ռոմանական
բանասիրության ամբիոն (g.ghazaryan@ysu.am): Մեկ դասագրքի
(«Panorama: Percorso attraverso il linguaggio giornalistico» «Համապատկեր: Իտալերենի դասընթաց լրագրային լեզվի միջոցով»,
Երևան, Հեղ. Հրատ., 2015, 176 էջ) համահեղինակ և ավելի քան մեկ
տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է: Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտներն են` թարգմանաբանությունը, լեզուների տիպաբանությունը, նշանագիտությունը, միջմշակութային
հաղորդակցությունը և լեզվի դասավանդման ժամանակակից մեթոդները: Ընթերցվող կուրսերն են` լեզուների տիպաբանություն (իտալերեն, հայերեն,
անգլերեն, ռուսերեն, ճապոներեն լեզուների կառուցվածքային համեմատությամբ), մասնագիտական իտալերեն (C1 և C2 մակարդակներ), լեզվի և մշակույթի նշանագիտություն, լեզու
և միջմշակութային հաղորդակցություն: 2013 թ.-ից «Tête-à-Tête» բուհական և հետբուհական
մակարդակի հեռավար ուսուցման ծրագրի հիմնադիր (ԵՊՀ – Պերուջայի համալսարան):
Հովհաննես Զատիկյան- 1969 թ. ավարտել է Խ. Աբովյանի
անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի
պատմության ֆակուլտետը, 1972 թ. ՀԳԱ պատմության ինստիտուտի
ասպիրանտուրան: Տարբեր բուհերում աշխատել է «Հայոց պատմության» և «Հայկական հարց» առարկաների դասախոս: 1996 թ.
պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, պատմական
գիտությունների թեկնածու է, շուրջ 100 գիտական և հրապարակախոսական հոդվածների, հինգ պատմագիտական աշխատությունների,
երկու պատմավեպերի, հինգ պատմվածքների ժողովածուների հեղինակ է:
Կարինե Հայրապետյան - ավարտել է Կոմիտասի անվան
պետական կոնսերվատորիայի տեսության բաժինը, ապա ԳԱ
փիլիսոփայության ինստիտուտի ասպիրանտուրան: Պատրաստել
է հրապարակման «Առնոլդ Շոնբերգ» մենագրությունը: Հրատարակել է հոդվածներ՝ «Երկու աշխարհների երգիչը. Ռայներ Մարիա
Ռիլկե», «Ռուբիկոն» 2003թ., հ. 3. և «Դիցաբանությունը՝ որպես
ճշմարտության ընկալման աստիճան», «Հանդես» 2003թ., հ. 2: 1997-ից
դասավանդում է ԵԹԿՊԻ-ում:
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