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Ներածություն  

Այս թեման ընտրել եմ, քանի որ ինձ համար թատրոնը շատ հետաքրքիր 

է։ Ինքս զբաղվում եմ թատերական գործունեությամբ, ընկերներիս հետ 

ստեղծել եմ ինքնավար թատերական ակումբ, գրում եմ սցենարներ, 

բեմադրում ենք դպրոցում։ Հետազոտական աշխատանքի նպատակն է 

ուսումնասիրել, կարդալ, ավելին իմանալ, ուսումնասիրել թատրոնի 

պատմությունը, ակունքները, թատրոնը մեր օրերում, այլընտրանքային, 

հեղինակային թատրոն և այլն։ 

Այս նպատակին հասնելու համար փորձել ենք իրագործել հետևյալ 

խնդիրները. 
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• թեմային առնչվող մասնագիտական գրականության 

ուսումնասիրություն, 

• հին ու նոր երևույթների ներքին կապի որոնումը, 

•  թատրոնի, որպես գրականությունից անկախ գեղարվեստական 

գոյաձևի, հաստատումը։ 

Խնդիրները փորձել ենք լուծել հետևյալ կերպ․ 

• Այցելություն տարբեր թատրոններ, հանդիպումներ դերասանների 

հետ, 

•  հարցազրույցներ թատերական գործիչներից, ուսանողներից, 

•  Մասնակցություն այլ թատերական ներկայացումների փորձերի, 

• համապատասխան գրական նյութի ընտրություն, բեմականացում 

• դերախաղերի համար սցենարների պատրաստում,  

• գործնական աշխատանքի համար նյութերի նախարատրաստում, 

• գործնական աշխատանք, դրվագների փորձեր 

• արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն 

 

 

Գլուխ 1․ Թատրոն 

«Թատրոնը արցունքների և ծիծաղի դպրոց է, ազատ հարթակ, որտեղից 

մարդիկ կարող են դատապարտել հնացած կամ կեղծ 

բարոյականությունը և կենդանի օրինակներով բացատրել մարդկային 

սրտի և մարդկային զգացմունքների հավերժական օրենքները»:  Գարսիա 

Լորկա 

 (յունարէն tʼéatron, որից ասորերէն tātrā)  

Աղբիւր՝ Ստեփան Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական բառարան. 

http://nayiri.com/search?dt=HY_HY&query=%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A7%D5%B6&l=hy_LB
http://nayiri.com/search?dt=EN_HY&wordForm=t%CA%BC%C3%A9atron&l=hy_LB
http://nayiri.com/search?dt=HY_HY&wordForm=%D5%B8%D6%80%D5%AB%D6%81&stem=%D5%B8%D6%80&l=hy_LB
http://nayiri.com/search?dt=HY_HY&query=%D5%A1%D5%BD%D5%B8%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%A7%D5%B6&l=hy_LB
http://nayiri.com/search?dt=EN_HY&query=t%C4%81tr%C4%81&l=hy_LB
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Թատրոն (հուն թեատրոն - ակնոցների վայր) արվեստի ձև է, որտեղ 

իրականությունն արտացոլվում է բեմական գործողությունների միջոցով, 

որոնք կատարում են դերասանները հանդիսատեսի առջև:  

«Տեսարան», «հանդիսատես», «տեսողություն» - սրանք կապված բառեր 

են, մեկ արմատ: 

Բեմադրել- ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական 

բառարանի»՝ «Թատերական որևէ գրվածք որոշ սկզբունքներով և 

արվեստի նեղ եղանակով ներկայացնել (թատրոնում և կինոյում)»: Ըստ 

Էդ. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանի»՝ 

«թատերական գրվածքը ներկայացնել»:  

Թատրոնը արվեստի այնպիսի տեսակ է, որում աշխարհի 

գեղարվեստական յուրացումն իրականացվում է բեմական 

գործողությունների միջոցով: «Թատրոն» բառն ունի հունական ծագում 

նշանակում է ներկայացման տեղ: Դա է պատճառը, որ թատրոն են 

կոչվում այն շինությունները որտեղ ներկայացվում են ներկայացումներ: 

Թատերական արվեստի շինությունը կենդանի մարդն է , դերասանը , որն 

իր ողջ էությամբ մարմնավորում է կերպարը փորձելով հանդիսատեսին 

ներկայացնել վերջինիս ներաշխարհը, կենսական դրաման, 

գործողություններն ու դրդապատճառները: Թատերական արվեստը ունի 

զարգացման երկար պատմություն. Մեկ ներկայացնողից մինչև մեծ 

կոլեկտիվներ , բացօթյա ներկայացումներից մինչև բարդ տեխնիկայով ու 

հարդարանքով բեմեր: Սակայն թատրոնի նպատակը նույնն է․ բեմական 

գործողությամբ արտացոլել իրական կյանքը, երբեմն օգտագործելով 

հեգնանքը՝ որպես ինքնամաքրման միջոց ու հանդիսատեսին 
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հնարավորություն տալով նայել իր ներսն ու կատարել 

ինքնավերլուծություն: 

Թատրոնը համադրական արվեստ է: Այն ձևավորում է երգելու, պարելու, 

ասմունքելու, հորինելու հմտություններ:  

Թատերական արվեստն իր արմատներն ունի հին ժամանակներից։ 

Թատրոնի ակունքներն ընկած են որսորդների հնագույն խաղերի, 

զանգվածային ժողովրդական պատկերների, տոտեմական պարերի մեջ՝ 

կենդանիների սովորությունները կրկնօրինակելու մեջ։ 

Թատրոնը ( թարգմ. տեսարանների վայր, տեսարան) արվեստի ճյուղ է, 

որտեղ արտահայտման հիմնական միջոցը դերասանն է, ով կիրառելով 

թատերական տարբեր հնարքներ, գործողությունների միջոցով 

հանդիսատեսին է հասցնում այն, ինչ կատարվում է բեմի վրա։ Որպես 

դերասան կարող է հանդես գալ ինչպես մարդը, այնպես էլ օրինակ 

տիկնիկը, կամ էլ ինչ-որ առարկա, որին ղեկավարում է մարդը։ Թատրոնը 

համարվում է ամենաազդեցիկ գործիքը, որով կարելի է ներգործել 

մարդու վրա, քանի որ հանդիսատեսը, տեսնելով այն, ինչ կատարվում է 

բեմի վրա, նույնացնում է իրեն այս կամ այն կերպարի հետ, որի 

արդյունքում էլ տեղի է ունենում ինքնամաքրում (կատարսիս): 

Թատրոնի հիմնական անձնակազմի մեջ մտնում են ռեժիսորը, 

դերասանները, դիմահարդարները, լուսավորողները, 

հսկիչները,բեմանկարիչները և այլն։ 

 

Գլուխ 1․1․ Թատրոնի առաջացումը  
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Բեմական արվեստը ծնվել է հին ժամանակներում և տարբեր 

ժամանակներում կոչվել է զվարճացնելու, հետո կրթելու, ապա 

քարոզելու։ Թատերական արվեստը ծառայել է  թագավորներին ու 

իշխաններին, կայսրերին ու նախարարներին, հեղափոխականներին ու 

պահպանողականներին։ 

Հնում կար ընդամենը երկու թատրոն՝ հին հունական և հին հռոմեական: 

Հունական թատրոնի ակունքները կարելի է տեսնել պաշտամունքային 

արարողություններում, շուրջպարերում, խաղերում։  Ժողովրդական 

տոնախմբությունները տեղի էին ունենում տարին մի քանի անգամ։ 

Գովեստի երգեր էին երգում՝ Դիոնիսոսին նվիրված։ Տոնի մի հատվածից 

ծնվեց ողբերգությունը, իսկ զվարճալի հատվածից՝ կատակերգությունը։ 

Հունարենից «ողբերգություն» և «կատակերգություն» բառերի 

թարգմանությունը տալիս է հունական դրամայի ծագման 

բացատրությունը։ «Ողբերգություն» բառը բաղկացած է հունարեն «tragos»՝ 

«այծ» և «ode»՝ «երգ» բառերից, այսինքն՝ բառացիորեն այն կհնչի «այծերի 

երգ»։ 

 «Կատակերգություն» բառը պարունակում է երկու հունարեն բառ՝ 

«կոմոս», որը նշանակում է հարբած ամբոխի երթ, որտեղ միմյանց 

հեղեղում էին կատակներով և ծաղրով, և «ոդ»՝ «երգ»: Ուստի, 

կատակերգությունը «կոմոսի երգն» է։ 

Կատակերգությունների, ինչպես նաև ողբերգությունների սյուժեները 

պարունակում էին ոչ միայն կրոնական, այլև կենցաղային տեքստեր։ 

Տոնական երթերում, բացի երգերից, սկսեցին ի հայտ գալ փոքրիկ 

զավեշտական տեսարաններ, որոնցում դերասանները ներկայանում էին 

գալիս կենցաղային դրվագներով։ 
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Բոլոր դերերը խաղում էին տղամարդիկ։ Դերասանները (ի սկզբանե 

բեմում կար 2 դերասան, երրորդին ավելացրեց Սոփոկլեսը) հանդես էին 

գալիս վիթխարի դիմակներով և պլատֆորմներով։ Բեմական 

ձևավորումներ չկային։ Կանանց ոչ միշտ էր թույլատրվում հաճախել 

թատրոն, հատկապես կատակերգությունների, և, որպես կանոն, 

տղամարդկանցից առանձին էին նստում։ Հին Հունաստանում դերասանի 

մասնագիտությունը պատվաբեր էր համարվում, իսկ Հռոմեական 

կայսրությունում՝ ամոթալի։ 

Հին Հունաստանում դրամատուրգները մարզիկների պես մրցում էին 

միմյանց հետ, և այստեղ հաշվի էր առնվում հասարակության կարծիքը։ 

Սոփոկլեսը ոչ մի անգամ վերջին տեղը չի զբաղեցրել այս մրցումներում։ 

Մի քիչ հայկական թատրոնի պատմությունից․ 

Հայկական թատրոնը հունական և հռոմեական թատրոնների հետ 

միասին աշխարհի ամենահին թատրոնների շարքին է դասվում: 

Հին հայկական թատրոնն առաջացել է մ.թ.ա. առաջին հազարամյակում՝ 

ստրկատիրական համայնական կարգերի ժամանակ Գիսանե և Անահիտ 

աստվածուհիներին նվիրված ծիսակատարություններից: Հայկական 

պրոֆեսիոնալ թատրոնն առաջացել է հելլենիստական դարաշրջանի 

հայկական միապետություններում ողբերգությունից և ժողովրդական 

կատակերգությունից: 

Հայաստանում թատրոնը սկզբնավորվել էր մ.թ.ա. 95-55թթ., 

Տիգրանակերտում: 

Աղբյուրը 

Գլուխ 1․2․ Թատերական արվեստի առանձնահատկությունները 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%83%D5%B8%D5%AF%D5%AC%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
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Մարդը դիմում է թատրոնին՝ որպես իր խղճի, իր հոգու արտացոլանք. նա 

ճանաչում է իրեն թատրոնում, իր ժամանակն ու կյանքը։ Թատրոնը 

մարդու համար հոգևոր ու բարոյական ինքնաճանաչման զարմանալի 

հնարավորություններ է բացում։ 

Հայ մարդը աշխարհի տարբեր անկյուններում, համախմբման և ազգային 

ինքնության պահպանման համար, եկեղեցու և դպրոցի հետ կառուցել է 

նաև թատրոն: Փիլիսոփաներից մեկն ասում էր՝ մարդիկ գալիս են 

թատրոն, որ կիսեն միևնույն երազանքը:    

Թատրոնը առավել կենդանի է մյուս արվեստներից, որովհետև 

աշխատում են դահլիճում գտնվող հանդիսատեսի բոլոր զգայարանները: 

Թատրոնում դու զգում ես դերասանի կենդանի շունչը, բեմից հորդող 

էներգիան: Թատրոնում հանդիսատեսը ձուլվում է բեմին՝ ապահովելով 

նաև իր ներկայությունը, որովհետև գալիս է մի զգացմունքային պահ, երբ 

հանդիսատեսը մոռանում է՝ բեմու՞մ է, թե՞ դահլիճում, և կատարվում է 

միաձուլման այն կարևոր ընթացքը, որից զուրկ են շատ արվեստներ: Լավ 

թատրոնն առողջարան է, հոգու առողջարան: 

Միևնույն ժամանակ, թատրոնը չի փոխարինում արվեստի այլ ձևերին։ 

Թատրոնի առանձնահատկությունն այն է, որ այն կրում է 

գրականության, նկարչության, երաժշտության «հատկությունները» 

կենդանի, դերասանական մարդու կերպարի միջոցով։  

 

Գլուխ 2․ Թատրոնի ժանրերը  

Թատերական ներկայացումները բաժանվում են ժանրերի. 

Ողբերգություն 
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Կատակերգություն 

Երաժշտական և այլն 

Թատրոնների տեսակներն անմիջականորեն կապված են դրանցում 

ներկայացված ժանրերի հետ, չնայած նրանք արտահայտում են ոչ 

այնքան ժանրը, որքան դերասանական խաղը։ Թվարկեմ դրանցից մի 

քանիսը. 

• օպերային 

• դրամատիկ 

• մանկական 

• մեկ դերասանի թատրոն 

• կոմեդիայի թատրոն 

• պոեզիայի թատրոն 

• բալետ 

• ստվերային թատրոն 

• մնջախաղի թատրոն 

• երգի թատրոն 

• փողոցային թատրոն 

• Այլ 

Թատրոնը հիմնված է դրամայի վրա։ Թատերական արվեստի գործը` 

ներկայացումը, ստեղծվում է դրամատիկական կամ երաժշտական 

բեմական ստեղծագործության հիման վրա` ռեժիսորի մտադրությանը 

համապատասխան (բալետում` պարուսույց և դիրիժոր, իսկ օպերայում և 

օպերետայում` ռեժիսոր և դիրիժոր), դերասանների, արտիստի, 

կոմպոզիտորի համատեղ ջանքերով։ 

Կատակերգությունը գրական-դրամատիկական ստեղծագործության  
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տեսակ է, որտեղ գործողությունը, բնավորությունները, հանգույցը, 

հանգույցի լուծումը ներկայանում են ծիծաղելիի սահմաններում և 

ներթափանցված են կատակերգականությամբ։ Կատակերգությունը, 

Արիստոտելի  սահմանումով, «վատերի վերարտադրությունն է, սակայն 

ոչ նրանց ամբողջ արատավորության, այլ լոկ ծաղրականի, քանի որ 

ծաղրականը վատի մի մասն է կազմում։  Ծիծաղելի կարող է լինել սխալը 

կամ որևէ արատ, որը ոչ մեկին վնաս չի 

պատճառում…»։ Կատակերգությունը կյանքն արտացոլում է 

թերությունների, ծիծաղելի կողմերի տեսանկյունից՝ հաճախ հիմք 

ընդունելով որեէ բացառիկ վիճակ կամ թյուրիմացություն։ 

Կատակերգության համար բնորոշ է դրության և խոսքի կոմիզմը։ 

Վիճակների և բնավորությունների չափազանցումը, սրումը, 

գրոտեսկային միջոցները առավել ընդգծված են արտահայտում 

սոցիալական երևույթների էությունը։ Կատակերգության բազմադարյան 

պատմությունը ծնել է ժանրերի տարատեսակներ, որոնք իրարից 

տարբերվում են կոմպոզիցիոն-սյուժետային կառուցվածքով, 

պատկերների կազմությամբ, բնավորությունների կոմիկական բնույթով։ 

Միջնադարյան հայ թատրոնում նույնպես ներկայացվել են ուրախաշարժ 

կենցաղային պատկերներ։ Հայ միջնադարյան բնագրերում 

կատակերգություն բառը գործածվել է որպես հունարեն «կոմեդիա» բառի 

համարժեքը, բայց ունեցել է ընդհանուր բարոյա-գեղագիտական 

ստորոգության իմաստ և միաժամանակ նշանակել գրական տեսակ։ 

19-րդ դարի հայ իրականության մեջ կատակերգությունը որպես 

գրական-թատերական ժանր զարգացրել են Մ. Պատկանյանը, Ն. 

Փուղինյանը, Մ. Տեր-Գրիգորյանը։ Գրվել են ոդևիլներ՝ փոքր ծավալի 

պիեսներ, որոնց մեջ խճճված կենցաղային պատմությունը, ի վերջո, 



11 
 

բարեհաջող լուծում էր ստանում։ Վոդևիլներ է գրել նաև Գաբրիել 

Սունդուկյանը, հետագայում անցել լիարժեք կատակերգության, որի մեջ 

կյանքի կոմիկական գծերը հաճախ միանում են դրամատիկորեն լարված 

իրավիճակների և հոգեկան ապրումների հետ։ Սունդուկյանի 

գլուխգործոցներից են «Պեպո», «Էլի մեկ զոհ», «Խաթաբալա» և այլ 

կատակերգություններ։ Հայկական կատակերգության ուշագրավ 

արտահայտություններից են Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար ախպար», 

«Ատամնաբույժն արևելյան» պիեսները։ Սովետական գրականության և 

թատրոնի սկզբնավորման շրջանում կատակերգությունը կարևոր տեղ է 

գրավել (Եղիշե Չարենցի «Կապկազ-թամաշա», Ալեքսանդր 

Շիրվանզադեի «Մորգանի խնամին», Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ 

Նազար»)։ 

Ողբերգությունը թատերախաղի տեսակ է, որի մեջ տեղի են ունենում 

ողբերգական իրադարձություններ, գլխավոր հերոսը կամ հերոսները 

կործանվում են։ Ողբերգությունը տոգորված է պաթոսով, խիստ 

լրջությամբ, իրականությունը պատկերվում է առավել սուր կերպով, 

որպես ներքին հակասությունների կծիկ։ Ողբերգության մեջ 

առավելապես լարված և հագեցված կերպով բացահայտվում են 

իրականության խորքային կոնֆլիկտները։ Հերոսը, անհատը, հանուն վեհ 

և բարձր գաղափարների ելնում է չար ուժերի դեմ, գիտակցաբար կամ ոչ 

գիտակցաբար հակադրվում է ճակատագրին, արտաքին աշխարհի որևէ 

երևույթ(ներ)ին։ Ողբերգության մեջ այդ պայքարն ունենում է 

կործանարար վախճան, հերոսը անհաջողության է մատնվում, կամ 

հասնում է հաջողության իր, և կամ իր մտերիմների, բարեկամների, 

հարազատների կյանքի գնով, կորցնում է պատրանքները, ճանաչում է իր 
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անցյալի հետ կապված ողբերգական հանգամանքները և այլն։  

Ողբերգությունը սկզբնավորվել է Հին Հունաստանում՝ Աթենք քաղաքում։ 

Դրանք սկզբնապես կատարվել են յուրաքանչյուր տարի որոշակի 

ժամանակի ընթացքում՝ մարտ ամսին Դիոնիսոսին նվիրված 

տոնախմբության ընթացքում («նոխազերգություն» անունը ծագում է հենց 

Դիոնիսոսի շքախմբում ընդգրկված այծամարդկանց երևույթից)։ Մեզ են 

հասել հին հույն նշանավոր 

ողբերգակներ՝ Էսքիլեսի, Սոփոկլեսի և Եվրիպիդեսի ողբերգությունները։ 

Հունաստանից ողբերգությունն անցել է Հին Հռոմ, իսկ նոր 

ժամանակներում ողբերգության ժանրի մեծագույն վարպետը Վիլյամ 

Շեքսպիրն է՝ իր «Համլետ», «Լիր արքա», «Մակբեթ», «Ռոմեո և Ջուլիետ» 

ստեղծագործություններով։ 

Ողբերգություն տերմինը վերաբերում է դրամայի հստակ ավանդույթի, 

որը պատմականորեն յուրահատուկ ու կարևոր դեր է խաղացել 

Արևմտյան քաղաքակրթության ինքնորոշման մեջ: Այդ ավանդույթը եղել 

է բազմազան ու ընդհատվող, մինչդեռ տերմինը հիմնականում 

օգտագործվել է որպես հզոր ազդեցություն մշակութային ինքնության ու 

պատմական շարունակականության վրա։ 

Հայ դրամատուրգիայում դիցապատմական ողբերգություն է Նաիրի 

Զարյանի «Արա Գեղեցիկ և Շամիրամ» ստեղծագործությունը։ 

Դրաման թատերգության ժանր է, որը հատկապես տարածում է ստացել 

XVIII — XXI դարերի գրականության  մեջ՝ աստիճանաբար դուրս մղելով 

ողբերգությունը: Դրաման, օգտագործելով ողբերգության և 

կատակերգության առանձին հատկանիշները, պատկերում է մարդկային 

կյանքի բնական վիճակներ, առօրյա իրադարձություններ՝ ցուցադրելով 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B7%D5%BD%D6%84%D5%AB%D5%AC%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%B8%D6%83%D5%B8%D5%AF%D5%AC%D5%A5%D5%BD
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B5%D5%BE%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%AB%D5%A4%D5%A5%D5%BD
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սովորական մարդկանց բարդ միջանձնային հարաբերությունների 

հետևանքով առաջ եկած հոգեկան հակասական, դրամատիկ 

ապրումները, մարդկային կյանքում երկընտրանքային պահերը, 

հասարակության հետ կոնֆլիկտը և այլն։ 

Դրաման կարող է ունենալ և մահով ավարտվող, և ծիծաղաշարժ, 

երգիծական դրվագներ, սակայն հիմնականը հերոսների հոգեկան 

դրամայի ընթացքի և հանգուցալուծման ցուցադրությունն է։ 

Հայ գրականության մեջ դրամաներ են գրել Ալ․ Շիրվանզադեն, Լևոն 

Շանթը։ 

 

Թատրոնը մարդու կյանքում (թարգմ․) 
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Թատրոնի հիմնական գործառույթը եղել և մնում է ժամանցային, մնացած 

բոլոր (թատրոնի կրթական, կրթական, քարոզչական և այլ 

գործառույթներ՝ տարբեր տարիների և պատմական հանգրվանների) 

կարող էին գոյություն ունենալ միայն զվարճանքի համար։ Այստեղից 

հետևում է, որ թատրոնը հնագույն ժամանակներից բավարարել է 

մարդկային բնական կարիքը։ 

Թատրոնը գալիս է կյանքից, ինչը նշանակում է, որ յուրաքանչյուր 

թատերական բեմադրություն միշտ պատմում է մեր մասին։ 

Թատրոնի երկրորդ կարևոր դերը մարդու կյանքում զարգացումն է։ 

Թատերական պրակտիկան ինքնազարգացման հանրաճանաչ միջոց է, 

ինչպես նաև օգտակար բացօթյա զբաղմունքներ և պարզապես հաճելի 

ժամանց: Դերասանական պրակտիկան զարգացնում է մարդու մեջ. 

էսթետիկ զգացողություն, 

ներքին ազատության զգացում, 

ռիթմի և մարմնի վերահսկողության զգացում, 

կարեկցելու և իրեն ուրիշի տեղը դնելու ունակություն, 

սեփական միտքը ճիշտ արտահայտելու և փոխանցելու, ինչպես նաև 

առանց բառերի օգնության արտահայտելու կարողություն, 

մարդկանց և կյանքի իրավիճակները հասկանալու ունակություն, 

սեր գրականության նկատմամբ և բովանդակալից ընթերցանության 

կարողություն:  

Աղբյուրը՝ Роль театра в жизни человека и общества - Театральная школа 

(teatr-benefis.ru) 

https://www.teatr-benefis.ru/staty/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/?ysclid=lc32hue2sb435898657
https://www.teatr-benefis.ru/staty/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/?ysclid=lc32hue2sb435898657
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Գլուխ 2․1․ Այլընտանքային թատրոն 

Թատրոնը արվեստի ձև է, որը գեղարվեստորեն յուրացնում է աշխարհը 

ստեղծագործական խմբի կողմից իրականացվող դրամատիկ 

գործողությունների միջոցով: 

 Ավանդական թատրոնում ռեժիսորն ու դերասանը ելնում են պիեսի 

ընձեռած հնարավորություններից՝ բացահայտելով տեքստի թաքնված 

իմաստներն ու համապատասխանաբար կառուցելով դրանց 

արտահայտչաձևերը: 

Ժամանակների փոխվելու հետ պարբերաբար փոփոխվում են  

ուղղությունները, ձևերը։ 

Արվեստային բովանդակությունն ինքնահոս է, դա մարդու ներքին 

բնական առկայծումն է, որը կարող է տեղի ունենալ ցանկացած` լավ կամ 

վատ պայմաններում, տարբեր ժամանակաշրջանում, ինչպես այսօր 

նկատելի են բոլոր նորարարությունները, նոր բովանդակությամբ՝ մի քիչ 

էքսցենտրիկ, մի քիչ ինքնատիպ․․․․․ 

Այստեղ տեղին ենք համարում մեջբերել՝ 

«Թատրոնը միշտ էլ թատրոնի թատրոնն է», Մերաբ Մամարդաշվիլի։ 

Թատրոնը ստեղծագործական պրոցես է։ 

Ի՞նչ պետք է անել, որպեսզի կաղապարված թատերարվեստը դուրս 

բերվի մշակութային քաղաքականության ուշադրության կենտրոն: 

Բոլորս հաճախ տեսնում ենք նոր ստեղծված ինքնատիպ թատերական 

խմբեր․ ողջունելի են բոլոր թատերական նախաձեռնությունները, 

սակայն նման խմբերը դադարում են գործել, կամ դառնում են 

https://gradaranblog.wordpress.com/2014/06/18/%D5%B4%D5%A5%D6%80%D5%A1%D5%A2-%D5%B4%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B7%D5%BE%D5%AB%D5%AC%D5%AB-%D5%A3%D6%80%D5%A1%D6%84%D5%B6%D5%B6%D5%A1%D5%A4%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8/
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ստանդարտ ինչ-որ կազմակերպություն։ Նորարական ինքնատիպ 

թատերական խումբ ստեղծելը խնդիր է։  

Խնդիր -ունենալ համակարգ, որը կխրախուսի ինքնատիպ, ինքնավար 

թատերախմբերի հետաքրքիր, պայծառ նախաձեռնությունները, ոչ 

կրկնօրինակումները խրախուսվեն, հանրայնացվեն։  

Դա կխթանի թատերական գործով զբաղվողներին ստեղծել հաջորդ 

ստեղծագործությունը, ստեղծագործության նախագիծը: 

Մենք ունենք Լևոն Շանթի պես խոշոր դրամատուրգ: Նա նկարագրում էր 

սոցիալապես անընդունելիի, անձնականի և սոցիալականի կոնֆլիկտը: 

Այսինքն` մարդը ներքուստ հասել էր ինչ-որ պահանջարկի, հետո նայել 

էր` ինչ կա աշխարհում, տեսել էր սիմվոլիզմ, կարողացել էր դա շատ 

գեղեցիկ օգտագործել և հաջողել էր, որովհետև նա ուներ այդ ներքին 

հարցերը, դրանք նրա անձնական կամ ստեղծագործական կոնֆլիկտի 

պատճառներն էին:  

Կամ՝ օրինակ, Հռոմոմ գլադիատորական մարտերի կազմակերպման 

իմաստն այն էր, որ քաղաքում ապրող երիտասարդը չդառնա 

փափկասուն և կոփվի արյունարբու տեսարաններում: Հետո, երբ այդ 

մարտերում սկսեցին կռվեցնել ստրուկների, տեսարանները զվարճանքի 

իմաստ ստացան, իսկ ավելի ուշ հանգեցրին էկոլոգիական աղետի, 

որովհետև հսկայական թվով կենդանիներ սպանվեցին այդ մարտերում: 

Հին Եգիպտոսում թատրոնը, ըստ էության, կրոնական միստերիաներն 

էին: Հենց քուրմը հագնում էր թռչունի կամ գազանի դիմակը, նա դառնում 

էր Աստված: Հեգելն ասում էր, որ եգիպտացիների գաղտնիքը գաղտնիք 

էր նաև եգիպտացիների համար (մեջբերում հարցազրույցից)։ Աթենքում 

թատրոնի մասնակցությունը պարտադիր էր բոլորի` անգամ 

https://escs.am/files/files/2019-07-24/33f42a34538e1de02ff2e39052c57d2b.pdf
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բանտարկյալների համար: Այսինքն, թատրոնի բոլոր փորձերը 

դեմոկրատականացման ակտեր էին: Այն, ինչ այսօր կատարվում է 

Հայաստանի փողոցներում, ինքնին զիլ թատրոն է, թերևս ավելի ուժեղ 

թատրոն, քան այն բոլոր ներկայացումները, որ կան թատերական 

բեմերում: Ուրեմն, ի՞նչ պիտի անի ինքնավար թատրոնը, որպեսզի չզիջի 

դրսի «թատրոնին»:  

Ժամանակ առ ժամանակ տաղանդավոր, հետաքրքիր խմբեր ընկերներով 

հավաքվել, ներկայացում են արել, և ի՞նչ․  մի քանի անգամ 

հանդիսատեսի համար խաղացել են որևէ ներկայացում, հետո` ցրվել են:  

Որպես շարունակություն՝ նախորդ գլխի 

Այցելեցինք թատրոններ, ներկայացումներ դիտեցինք, ներկա գտնվեցինք 

թատերական փորձերի, հարցազրույցներ վարեցինք, և ավելի պարզ 

դարձավ այսօրվա թատրոնի վիճակը։ Հետազոտության ընթացքում 

դիտեցինք թատերական քոլեջի ուսանողների ներկայացումը։ 

Ներկայացումը 3րդ կուրսի սովորողների համար, ըստ իս, թույլ էր և 

ուներ աչքի ընկնող խնդիրներ, սպասում էինք անսպասելի  

նորարարական լուծումների, բայց․․․․ ամենակարևորն այն է, որ խնդիրը 

դերասանների մեջ չէր․ նրանք բոլորը խաղում էին սիրով, և դա զգացվում 

էր։ Չկար հանդիսատեսին գամող, հետաքրքրություն առաջացնող մի գիծ, 

որը սյուժեն կդարձներ հետաքրքիր։ 

Հ․  Պարոնյանի անվ․ թատրոնում ներկա եղանք փորձերի (անվանի 

ռեժիսոր՝ Իշխան Ղարիբյան), հանդիպեցինք, լսեցինք իր գործին նվիրված 

դերասանուհի Հասմիկ Մխիթարյանին։ Նրա խոսքը հետաքրքիր էր, 

գեղեցիկ, իսկ փորձերին ներկա գտնվելը տպավորիչ էր, կարևոր։ 

Շնորհակալ ենք, որ թույլատրեցին ներկա լինել  այդ փորձերին, մոտիկից 

տեսնել դերասաններին, ռեժիսորին, հետևել նրանց աշխատանքին։ 

Վերջում՝ Հայաստանում թատրոններն ունեն կիրթ հանդիսատեսի, 

հովանավորության, գումարի կարիք։ 
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Հեղինակային 

 

Թատերական ակումբի գործունեությունը (դասընկերներով) սկսել ենք 

դեռևս  2022 թվականի փետրվարի վերջերից։ Մինչ օրս ակումբի 

անդամներով բեմադրել ենք երկու ներկայացում՝ Վ․ Սարոյան՝  «Իմ 

սիրտը լեռներում է» և «Ցնորք»։ Ուզում եմ նշել, որ «Ցնորք»-ը ամբողջովին 

հեղինակային է։ Գրել ենք պատմությունը, կազմել սցենար, այնուհետև՝ 

ընթերցումներ, դերերի բաժանում, հետո՝ փորձեր, փորձեր։ 

Յուրաքանչյուր ներկայացում խաղալիս կա հուզմունք, սեր՝ դերի 

նկատմամբ հանդիսատեսի նկատմամբ, ում շատ կարևորում ենք։ 

Ներկայացումները ունեցել են շատ դրական արձագանքներ։ Այժմ 

թատերկան ակումբը պատրաստվում է ներկայացնել մի նոր՝ ամանորյա 

ներկայացում, կորվում է «Գիշերային կախարդանք»։ Ստեղծել ենք 

թատերական ակումբի բլոգ, որտեղ ուսումնական ծրագիրն է, 

տեղադրում ենք նաև կադրեր բեմադրություններից, կարծիքներ․․․    

Ավելին՝ թատերական ակումբի բլոգում     

https://dramaclubmskh.wordpress.com/page/2/
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Մի քանի խոսք՝ ակումբի անցուդարձից․ 

Թատերական ակումբի անդամների յուրաքանչյուր հանդիպում 

հետաքրքիր է, ուրախ, աշխատանքային։Առաջիկա բեմադրության 

քննարկումները շատ բուռն էին։ Մտածելով սցենարում դեպքերի 

ընթացքի մասին՝ յուրաքանչյուրն առաջարկում էր իր վարկածը։  

Ահա, այդպիսի մի քանի առաջարկներ․ 

• Հիմնվել “Christmas carol” մուլտֆիլմի վրա, որը պատմում է 

Էբենեզեր Սքրուջի՝ տարեց թշվառի պատմությունը, որին այցելում 

են իր նախկին բիզնես գործընկեր Ջեյքոբ Մարլիի ուրվականը և 

Սուրբ ծննդյան անցյալի, ներկայի և ապագայի հոգիները: Նրանց 

այցելություններից հետո Սքրուջը կերպարանափոխվում է՝ 

դառնալով ավելի բարի, նրբազգաց ու բրեհամբույր տղամարդ։ 
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• Սյուժեում ներկայացնել Նոր տարվա լավ և վատ կողմերը, օրինակ՝ 

մի ընտանիք կարողանում է իրեն թույլ տալ շքեղություն, իսկ 

մյուսը՝ ոչ։ 

•  Սցենարում թող երևան հարազատների, ընկերների ու 

մտերիմների հազվադեպ այցելությունները։ 

• Հիասթափություն, ափսոսանք․․․․Նոր տարվա գալով ոչինչ չի 

փոխվում և այլն։ 

 

Քննարկումներից ծնվում են նոր, երբեմն զավեշտալի կադրեր․ 

այդպես գրվում է սցենարը՝ համաձայնեցված նոր մտքերով, 

գաղափարներով։ Նշեմ, որ ակումբի անդամները կարող են 

փոփոխվել,  ունենք նորեկներ, ովքեր ոգևորված են և ցուցաբերում 

են ակտիվություն։ Համերաշխ, ստեղծող, գործուն պատանիների 

խումբ․․․․․ 

 

ԳԼՈՒԽ 3 

Գործնական աշխատանքներ 

Հետազոտական աշխատանքը ներկայացնելու ընթացքում՝ 

1․ Մեկ դերասանի թատրոն՝ Դ․ Դեմիրճյան-«Հայը»-   ներկայացնում է 

Արթուր (5 րոպե) Պետրոսյանը։ 

2․ Կատակերգություն՝  Հ․ Պարոնյան «Ազգային ջոջեր»-կսմիթներ (5 

րոպե) 

Գլխավոր դերում՝ Արթուր Պետրոսյան 

Աշխատանքը՝ սցենարի կազմում, ընթերցումներ, դերերի բաժանում, 

փորձեր։ 

 

https://grapaharan.org/%D5%80%D5%A1%D5%B5%D5%A8
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Եզրակացություն 

Եվ այսպես,  ուսումնասիրելով մասնագիտական գրականությունը, 

կատարելով փորձարկումները՝ եկանք հետևյալ եզրահանգումներին․ 

որոնք, ըստ իս, կվերաբերեն պատանիներին, սկսնակ դերասաններին ու 

ռեժիսորներին։ 

Թատրոնը երաժշտության, կերպարվեստի, դերասանական 

վարպետության ամբողջություն է: Այն նպաստում, պայմաններ է 

ստեղծում անհատի ամբողջական  դաստիարակության համար: 

Թատրոնն ինքնաարտահայտման և միաժամանակ հոգեբանական 

լարվածության վերացման միջոց է: 

Թատրոնն ունի կախարդական ազդեցություն. այն կարողանում է 

երջանկացնել մարդկանց, հոգիները կարողանում է լցնել դրական 

հույզերով։ Թատրոնի, թատերական խաղի միջոցով  զարգանում է՝   

• կապակցված խոսքը, 

• տեսողական և լսողական ուշադրությունը, հիշողությունը, 

ստեղծագործական երևակայությունը, աշխատասիրությունը, 

հետևողականությունը, 

•  սեփական մարմնին տիրապետելու ունակությունը (պար, 

մնջախաղ), 

https://dramaclubmskh.wordpress.com/page/2/
https://dramaclubmskh.wordpress.com/page/2/
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• խոսքը, միտքը, երևակայությունը, գրական երաժշտական ճաշակը, 

բառապաշարը, բարեկիրթ, գրագետ վարքի ձևավորումը, 

• բանավոր խոսքը, ինքնարտահայտվելու կարողությունը, 

• Նախաձեռնելու, համախմբված աշխատելու հմտությունները, 

նաև՝ 

• աշխատասիրության, պատասխանատվության, ուշադրության 

դրսևորում, 

• գեղագիտական ճաշակի զարգացում, 

• բարդույթներից ազատագրում, 

• խմբով աշխատելու՝ իր քայլերը ընկերների հետ համաձայնեցնելու 

կարողության զարգացում: 

Բառարան  

• տոտեմ, [գոյական] 

Զարգացման ցածր աստիճանի վրա գտնվող մի շարք 

ժողովուրդների հավատալիքներում՝ ցեղի նախահայրն ու 

հովանավորը համարվող և պաշտպամունքի առարկա դարձած 

կենդանի (երբեմն նաև բույս ևն): 

• կատարսիս-  (հուն․՝ κάθαρσις` մաքրում, ապաքինում), բարձր 

ներդաշնակության զգացումն է, որն ունի դաստիարակող 

նշանակություն։ 

Աղբյուրը՝ բացատրական բառարան 

Թարգմանություն- մեջբերումներ Ստանիսլավսկուց 

• Ապրել՝ նշանակում է գործել: 

• Սովորեք լսել, հասկանալ և սիրել ձեր մասին դաժան 

ճշմարտությունը: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A1%D6%80%D5%A5%D5%B6
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• Դերասանը պետք է սովորի դժվարը դարձնել սովորական, 

ծանոթը՝ հեշտ, իսկ հեշտը՝ գեղեցիկ։ 

• Դերասանն առաջին հերթին պետք է լինի կուլտուրական ու 

հասկանա, կարողանա ձեռք մեկնել գրականության հանճարներին։ 

• Մեր կյանքի հերոսական դարաշրջանն այլ դերասան է 

պահանջում։ Յուրաքանչյուր արվեստագետի, իր պետության 

ծառայի, իր հայրենիքի սիրառատ զավակի մեջ պետք է լինի 

անձնականից հրաժարվելու այն ուժը, որը սովորեցնում է 

բարձրանալ ոգու հերոսական լարվածությանը։ 

• Կարողացեք սիրել արվեստը ձեր մեջ, ոչ թե ինքներդ ձեզ 

արվեստում: 

• Երբեք մի մոռացեք, որ թատրոնն ապրում է ոչ թե լույսերի փայլով, 

դեկորացիաների ու զգեստների շքեղությամբ, տպավորիչ 

միզանսցեններով, այլ դրամատուրգի գաղափարներով։ Պիեսի 

գաղափարի թերությունը ոչնչով հնարավոր չէ փակել։ Ոչ մի 

թատերական փայլ չի օգնի: 

 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հենրիկ Հովհաննիսյան՝ «Թատրոն, հին ու նոր արժեքներ» 

Իսպանական թատրոն 

Հայկական թատրոն 

Կոնստանտին Ստանիսլավսկի — Դերասանի աշխատանքն իր վրա  

(ռուսերեն)  

Роль театра в жизни человека и общества - Театральная школа (teatr-

benefis.ru) 

https://ru.wikipedia. 

http://www.henrikhovhannissyan.com/hy/%d5%a9%d5%a1%d5%bf%d6%80%d5%b8%d5%b6-%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%a5%d5%be-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80/
https://www.estandarte.com/noticias/varios/el-teatro-en-el-romanticismo_4493.html
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%AB%D5%B6_%D5%B7%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB_%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%AF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D6%80%D5%B8%D5%B6
https://disk.yandex.ru/i/wj9_J1GvqGQsc
https://www.teatr-benefis.ru/staty/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/?ysclid=lc32hue2sb435898657
https://www.teatr-benefis.ru/staty/teatr-i-ego-rol-v-sovremennom-obshhestv/?ysclid=lc32hue2sb435898657
https://ru.wikipedia./
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Թարգմ․  «Սևիլյան աղմկարարը և քարե հյուրը» պիես (El Burlador de 

Sevilla у convidado de Piedra  

Աղբյուրը՝ El teatro en el Romanticismo - Estandarte 

 Հարցազրույցներ․ 

Սիրով մեր հարցերին պատասխանեցին 

• թատերական քոլեջի ուսանողները, 

• Հ․ Պարոնյանի անվ․ թատրոնի դերասանուհի՝ Հասմիկ Մխիթարյանը․ 

Հղումները՝ 

https://on.soundcloud.com/KCTh2 

https://on.soundcloud.com/pn77h 

https://soundcloud.com/artur-petrosyan-476315283 

 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.estandarte.com/noticias/varios/el-teatro-en-el-romanticismo_4493.html
https://www.estandarte.com/noticias/varios/el-teatro-en-el-romanticismo_4493.html
https://on.soundcloud.com/KCTh2
https://on.soundcloud.com/pn77h
https://soundcloud.com/artur-petrosyan-476315283

