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ՀՏԴ 82.02/.09 
««««ՓոքրՓոքրՓոքրՓոքր    դրամադրամադրամադրամա». ». ». ». տեսությանտեսությանտեսությանտեսության    ևևևև    պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    հարցերհարցերհարցերհարցեր    

    
ԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիքԷլֆիք    ԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյանԶոհրաբյան    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ատելանա, ծավալային պայմանաձև, 

միստերիա, մորալիտե, սայնետե, ֆարս, ռադիոպիես, ժանր, աբսուրդի 
դրամա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Մինչ օրս հայ գրականագիտության համատեքստում չկան «փոքր 

դրամային» նվիրված հատուկ ուսումնասիրություններ, և ավելի քան 
արդիական են դրանց գրականագիտական արժևորումը, սյուժետիկ-
կառուցվածքային հատկանիշների որոշարկումը: Հասկացությունը պայ-
մանական է. պիեսը կարող է ծավալով փոքր լինել, բայց այն չի նեղաց-
նում իմաստը, չի աղքատացնում գաղափարական բովանդակությունը. 
խոսքը վերաբերում է միայն դրամայի ծավալին և կառուցվածքին: 

Հետազոտության նպատակը «փոքր դրամայի» ծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափիծավալային ձևաչափի 
առանձնահատկությունների որոշարկումն է գրականության պատմու-
թյան համատեքստում: Խնդիրներն են՝ ներկայացնել դրամայի «փոքր 
ժանրերի» սյուժետային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները, 
պատմական ակնարկի միջոցով ցույց տալ ծավալային այս ձևաչափի 
ծագումն ու զարգացման ընթացքը: Հետազոտության օբյեկտը դրամայի 
ծավալային հատկանիշների ամբողջությունն է, առարկան՝ դրամայի 
«փոքր ժանրերը»: Հետազոտության ընթացքում կիրառել ենք վերլուծու-
թյան, համադրության, ընդհանրացման և պատմահամեմատական 
մեթոդները: Աշխատանքի տեսական նշանակությունն այն է, որ հնարա-
վորինս ամբողջական պատկերացում կկազմվի ծավալային այս ձևա-
չափի և դրամայի «փոքր ժանրերի» կերպավորման, կոնֆլիկտաստեղծ-
ման, կառուցվածքային առանձնահատկությունների մասին: Այս 
տեսանկյունից աշխատանքն օգտակար կլինի դրամայի տեսությամբ 
հետաքրքրվող գրականագետներին և թատերագետներին: 

Գործնական նշանակությունն այն է, որ աշխատանքում ընդհանրաց-
ված դրույթները կօգնեն դասախոսներին և ուսանողներին առանձին բնա-
գրերի վերլուծություններում: Այն կարող է օգտակար լինել նաև փոքր 
դրամաներ բեմադրող ռեժիսորներին: 
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««««Փոքր դրամայիՓոքր դրամայիՓոքր դրամայիՓոքր դրամայի» » » » սյուժետայինսյուժետայինսյուժետայինսյուժետային----կառուցվածքային կառուցվածքային կառուցվածքային կառուցվածքային 
առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    

Դրամաները ծավալային առումով պայմանականորեն կարող են 
լինել փոքր և մեծ (full-length): Փոքր դրամայում (անգլ.՝ short play կամ 
playlet, one-act play) առկա են ռեմարկներ, երկխոսություններ, մենախո-
սություններ և այլն, սակայն դրանց մեջ միշտ չէ, որ պահպանվում են 
դրամատուրգիական կոմպոզիցիայի բաղադրիչները: Թատերագիրներին 
հաճախ չի հաջողվում ստեղծել ամբողջական կերպարներ փոքր թատե-
րախաղերում, որտեղ գործող անձինք հիմնականում, բայց ոչ միշտ սա-
կավաթիվ են: Մեկ գործողությամբ դրամայի կառուցվածքին բնորոշ է 
տեսարանների, ներքին ու արտաքին գործողությունների սակավու-
թյունը, որը կարող է հանգեցնել դրամայի գեղարվեստական տարածքի և 
ժամանակի նեղացման: Դրամայի «փոքր ժանրերի» «ձևաչափով» կարող 
են գրվել տարաբնույթ երկեր՝ աբսուրդի, հոգեբանական դրամա, սոցիա-
լական, վավերագրական դրամաներ. այն կարող է լինել նատուրալիստա-
կանից մինչև գրոտեսկային-պարադոքսալ, ինչպես, օրինակ, Սլ. Մռոժեկի 
«Չարլին» և այլն:  

Ինչպիսի՞ կառուցվածք ունեն «փոքր դրամաները»: Դրանք բաղկա-
ցած են հիմնականում մեկ գործողությունից ու մի քանի տեսարաններից, 
սակայն ժամանակակից թատերագրության մեջ կարող է «խախտվել» այդ 
օրինաչափությունը. այն կարող է լինել երկու կարճ գործողություններով, 
փոքր ծավալով, լակոնիկ, հիմնականում չի ունենում ենթասյուժե, կոն-
ֆլիկտը «չի հասցնում» զարգանալ, հաճախ չի ունենում նախադրություն, 
տեղի, ժամանակի և գործողության եռամիասնությունը և՛ պահպանվում 
է, և՛ չի պահպանվում՝ կապված պիեսի ժանրային յուրահատկություն-
ների հետ: Եթե մեծ (full-length) պիեսներում գործողությունը պետք է 
զարգանա վերընթաց, և դրա յուրաքանչյուր շրջափուլ նախորդի հարա-
բերությամբ պետք է հատկանշի զարգացման առավել բարձր աստիճան, 
ապա փոքր դրամայում միշտ չէ, որ լիարժեք է այդ զարգացումը: Գործող 
անձինք հիմնականում սակավաթիվ են: «Փոքր» պիեսների լեզուն պարզ 
է, երկխոսությունները՝ դինամիկ: Շատ կարևոր է յուրաքանչյուր բառի 
արժեքը ծավալային առումով՝ քչի մեջ շատ բան ասելու գրողական 
ունակությունը: Սակավաթիվ են այն փոքր պիեսները, որոնց մեջ 
կերպարներն ամբողջական են: Ինտրիգը դառնում է «փոքր դրամայի» 
առանցքը, առաջ մղող ուժը, գործողությունը կազմակերպելու եղանակը:  
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Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.Պատմական ակնարկ.    
փոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքըփոքր դրամայի ծագումը և զարգացման ընթացքը    

Այն գոյություն ուներ դեռևս անտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանումանտիկ Հունաստանում, որտեղ ծավալով 
ավելի մեծ էր՝ ըստ մեկ գործողությամբ պիեսների արդի «չափորոշիչ-
ների». գերազանցում էր 60 րոպեն՝ հասնելով 80-ի: Հունական մշակու-
թային կյանքում իրենց ուրույն տեղն ունեին մեկ արարով պիեսները: 

Հռոմեական զավեշտական պիեսների հնագույն ձևերից էր 
ատելանանատելանանատելանանատելանան (fabula Atellana), որն անվանվել է նաև «օսկական երգ»: 
Բերքահավաքներին նվիրված ժողովրդական այս ստեղծագործություն-
ները լի են եղել գռեհկաբանությամբ, կենցաղայնությամբ, սարկազմով, 
ցինիզմով և հաճախ բեմադրվել են ողբերգություններից հետո՝ «ցրելու 
ձանձրույթը»: Չորս դիմակ-կերպարներով, մեկ գործողությամբ այս պիես-
ները հաճախ դժկամությամբ են ընդունվել բարձր խավի կողմից, ավելին՝ 
հոգևոր դասի ներկայացուցիչները և բարձրատոհմիկներն այն համարել 
են անբարոյական գործողություն, իսկ, օրինակ, Հուլիոս Կեսարն արգելել 
է այն բեմադրել: Ատելանաների գրական սկզբնավորմամբ հայտնի են 
բանաստեղծներ Նովիուսը և Լուցիուս Պոմպոնիուսը: 

Միջին դարերում Միջին դարերում Միջին դարերում Միջին դարերում դրամայի զարգացումը կապվում է վաղ քրիստո-
նեական եկեղեցու հետ: Բեմում ներկայացվում էր սուրբ հաղորդության 
տեսարանի բեմականացումը (Հիսուսի «Վերջին ընթրիքը» առաքյալների 
հետ): Գրական հիմքը Հին և Նոր Կտակարաններն էին: Իսպանիայում, 
Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում լայն տարածում 
գտան միստերիաները միստերիաները միստերիաները միստերիաները և մորալիտեներըմորալիտեներըմորալիտեներըմորալիտեները (Morality plays), իսկ, օրինակ, 
Ուեյքֆիլդում, Յորքում, Քոնվենթրիում ներկայացվում էին 10-20-րոպեա-
նոց բեմականացված հոգևոր պատմություններ:  

Իսպանական թատրոնում ընդմիջումների ժամանակ ևս ներկայաց-
վում էին 2-3 գործող անձանցով փոքր պիեսների բեմադրություններ: 
Կոչվում էին սայնետասայնետասայնետասայնետա (ֆր.՝ saynète1): Դրանք երգիծական բնույթի ստեղ-
ծագործություններ էին՝ նման սքետչի: Լավագույն հեղինակներ են հա-
մարվում Լոպե դե Ռուեդան, Ռամոն դե լա Կռուզը, Կալդերոնը և այլք: 

Իտալական «Կոմեդիա դել արտի» իմպրովիզացիոն ներկայացում-
ները ևս հաճախ եղել են փոքր դրամայի ձևաչափում: Եղիսաբեթյան 
շրջանի Անգլիայում կային մեկ գործողությամբ հայտնի ստեղծագործու-
թյուններ, ինչպես, օրինակ, «Գոնզագոյի ողբերգությունը», որ ներկայաց-

                                                                 
1 https://www.universalis.fr/encyclopedie/saynete/. 
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վում էր պալատում, իսկ այդ ժամանակաշրջանում ամենահայտնի 
անուններից էր Թոմաս Միդլթոնն իր պիեսներով՝ փոքր և մեծ կտավի 
երկերով: Ժամանակ անց մեկ գործողությամբ պիեսների սիրողական 
բեմադրություններում ներգրավված էր նաև դասական գրող Չ. Դիքենսը, 
որ ներկայացնում էր նաև իր իսկ ստեղծագործությունների բեմականաց-
ված ընթերցանությունը2: 

Իռլանդիայում, Անգլիայում և Միացյալ Նահանգներում պրոֆեսիո-
նալ թատերախմբերը ֆարսային-վոդևիլային բնույթի բեմադրություններ 
էին ներկայացնում մինչև հիմնական ներկայացումը կամ դրանից հետո: 
Ինչպես նշում են Ռեքս Ուոլֆորդը և Քոլին Դոլեյը «Մեկ գործողությամբ 
պիեսի տեղեկագիրք» աշխատության մեջ, մեծ ժողովրդականություն էր 
վայելում Ջ. Մ. Մորթոնի հեղինակած ֆարսը՝ «Բոքսը և Քոքսը» (1847 թ.), 
որը «30-րոպեանոց պիես»3 էր՝ ֆարսավոդևիլային թատերախաղերում 
հաճախ կրկնվող սյուժեով (երկու կենվորները՝ Բոքսը և Քոքսը, սիրա-
հարվում են տանտիրուհուն, սակայն վերջինս «գնում է» մի երրորդ 
մարդու՝ Կնոքսի հետ):  

Մեկ գործողությամբ, բառացի՝ «վարագույր բարձրացնող» (“Curtain 
Raiser”) պիեսները լայն տարածում գտան 18-րդ դարի 2-րդ կեսին ու 19-րդ 
դարում: Փոքր պիեսներ սկսեցին գրել Բելգիայում Մ. Մետերլինկը 
(«Ինքնակոչը»), Ավստրիայում՝ Հյուգո ֆոն Հոֆմանշթալը («Մադոննա 
Դիանորա»), Արթուր Շնիցլերը («Գրականություն»), Բոլիվիայում՝ 
Ֆեդերիկո Մորեն («Միջախաղ»), Ֆրանսիայում՝ Ջ. Անքեյը («Պարոն 
Լամբլին»), Գերմանիայում՝ Կարլ Էթլինգերը («Ալտրուիզմ»), Ֆրանկ 
Վեդեքինդը («Տենորը»), Անգլիայում՝ Առնոլդ Բեննեթը («Լավ կինը» 
ֆարսը), Ջորջ Կալդերոնը («Քարե խրճիթը»), Հնդկաստանում՝ Դհան 
Գոփալ Մուքերջին («Ինդրայի դատաստանը»), Իռլանդիայում՝ Լեդի 
Գրեգորին («Ուղղիչ տան հիվանդասենյակը»), Հոլանդիայում՝ 
Ջ. Հ. Սփինհոֆը («Լուիզ»), Հունգարիայում՝ Լայոս Բիրոն («Տատը»), Իտա-
լիայում՝ Ջուզեպե Ջիակոզան («Հոգու իրավունքները»), Ռուսաստանում՝ 
Լեոնիդ Անդրեևը («Ինչ-որ մեկի հարևանի սերը»), Անտոն Չեխովը 
(«Առաջարկություն»), Իսպանիայում՝ Ջակինտո Բենավենտեն («Նրա 
այրու ամուսինը»), Շվեդիայում՝ Ավգուստ Սթրինդբերգը («Պարտա-
տերը»), Դանիայում՝ Գուստավ Վիդը («Աշնանային կրակներ»), ԱՄՆ-ում՝ 

                                                                 
2 Տե՛ս https://www.charlesdickenspage.com/dickens-and-the-theatre-moskovitz.html: 
3 Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion, A&C Black London, 

2011, p. 162. 
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Լյուիս Բիչը («Եղբայրները»), Հարրի Քեմփը («Բոկաչչոյի չպատմված 
պատմությունը») և շատ ուրիշներ:  

Թեև «փոքր դրաման» լայն տարածում ուներ ամբողջ աշխարհում, 
բայց մեծ մասսայականություն էր վայելում մասնավորապես Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներում, փորձարկվում նաև նշանավոր դասականների 
կողմից: 1878-ին լայն տարածում ուներ բազմիցս բեմադրված «Հին 
սիրային նամակներ» մեկ գործողությամբ պիեսը, իսկ 1870-ականներին 
«Էդուարդ Հարրիգանը գրեց 75 փոքր պիեսներ...», որոնք ավելի շատ մոտ 
էին «սկետչների, քան պիեսների»4, իսկ «Ավգուստուս Թոմասը թատրոնի 
համար նախատեսված իր մեծամասշտաբ գործերի հետ տպագրել էր նաև 
մեկ արարով 12 պիեսներ մինչև 1898 թվականը»5: Ուիլյամ Դ. Հոուելզը 
համարվում է ամերիկյան մեկ գործողությամբ պիեսների առաջին 
լավագույն դեմքերից մեկը, որի որոշ պիեսներ արժանացել են Ջ. Բ. Շոուի 
խրախուսանքին: Շոուն դերասան Արնոլդ Դելիի խնդրանքով գրեց 
«Ինչպես խաբեց նրա ամուսնուն» սատիրայի տարրերով կոմեդիան 
(1904 թ.), այլ բրիտանացի թատերագիրներ՝ Ա. Վ. Պիներոն, Ջ. Մ. Բարրին 
և այլք, նույնպես գրում էին մեկ գործողությամբ դրամատիկական երկեր:  

Բազմաթիվ թատրոնների խաղացանկերում իրենց հաստատուն 
տեղն ունեին մեկ գործողությամբ պիեսները, որոնք բեմադրում էին թե՛ 
պրոֆեսիոնալ, թե՛ սիրողական խմբերը: 1920-30-ականներին Բրիտա-
նիայում փոքր դրամաները՝ որպես դիդակտիկ նյութ, հայտնվեցին նաև 
կրթական հաստատություններում, մասնավորապես դպրոցների համար 
տպագրվեց «Այսօրվա մեկ արարով պիեսները» վերնագրով ժողովածու6: 

Ավանդական էին դարձել նաև փոքր դրամայի տեղական փառա-
տոները, որոնց մասնակցում էին հայտնի դրամատուրգներ (Թորնթոն 
Ուայլդեր, Յուջին Օ’Նիլ, Ջոն Մեյսֆիլդ և այլք): 1925-ից հետո տարածում 
գտան նաև քաղաքական առակ հիշեցնող փոքր դրամաները, որոնցից 
ամենաշատ աչքի ընկնողը Քլիֆֆորդ Օդեթսի «Ձախլիկին սպասելիս» 
(1936 թ.) պիեսն էր: Մեկ գործողությամբ դրամաները տեղ գտան նաև 
ռադիոյում, եկեղեցիներում: Հայտնի էր Օրսոն Ուելլսի կեսժամանոց ռա-
դիոպիեսների շարքը (1938 թ.):  

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 30-40 րոպե 

                                                                 
4 Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion, A&C Black London, 

2011, p. 162. 
5 Նույն տեղում: 
6 Տե՛ս Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion..., էջ 165: 
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տևող փոքրածավալ պիեսների բեմադրություններ երբեմն ներկայացվում 
էին զորախմբերի առաջ: Պատերազմից հետո ծաղկում ապրեցին 
ամերիկյան փոքր դրամաները, իսկ ամերիկյան թատրոնի պատմաբան 
Լեոնարդ Ջակոբսն այն անվանեց «խանդավառ վերածնունդ»7: Թե՛ պրո-
ֆեսիոնալ, թե՛ սիրողական թատերախմբերը հաճախ էին անդրադառնում 
այս դրամաներին, իսկ նշանավոր դրամատուրգներ Արթուր Միլլերը, 
Վիլյամ Սարոյանը, Թեննեսսի Ուիլյամսը, Էդուարդ Օլբին ստեղծում էին 
նաև փոքրածավալ դրամատիկական գործեր: Ինչպես նշում են Ռեքս 
Ուոլֆորդը և Քոլին Դոլեյը, «Ռադիոն և հեռուստատեսությունը բերրի հող 
էին նախապատրաստում ավելի փոքր դրամաների համար (30-60 րոպե 
տևողությամբ) այնպիսի գրողների կողմից, որպիսիք էին Հարոլդ 
Փինթերը, Թոմ Սթոփփարդը և Քերիլ Չըրչիլլը...»8: ԱՄՆ-ում որոշ փոքր 
դրամաներ անգամ արժանացել են Պուլիցերյան կամ Թոնի մրցանակ-
ների: Շատ գրողներ հայտնի դարձան՝ հենց փոքրածավալ պիեսների թա-
տերագրական բարդությունները հաղթահարելով: Գրականագետները 
հաճախ են բանավիճել թատերական երկերի ծավալի, ներքին ձևի ու 
կառուցվածքի շուրջ, իսկ մասնավորապես մեկ գործողությամբ պիեսի 
մասին Լեոնարդ Ջակոբսը գրում է. «Մեկ արարով գործ գրելը մարտա-
հրավեր է, որովհետև դու պետք է շատ խստապահանջ լինես նյութի ընտ-
րության հարցում...»9: 

Յուջին Օ’Նիլն առաջին ամերիկացի թատերագիրն էր, որը 
ժողովրդականություն ձեռք բերեց հատկապես իր փոքր դրամաներով: 
Ծավալային ձևաչափը հաճախ թույլ չէր տալիս դրամատիկական երկը 
հասցնել գեղարվեստական ամբողջականության, այդ իսկ պատճառով 
փոքր պիեսները հաճախ մնում էին չբեմադրված կամ «կորուսյալ»: 
Անգամ Նոբելյան ու Պուլիցերյան մրցանակակիր Օ’Նիլի՝ մեկ գործողու-
թյամբ մի շարք պիեսներ անլիարժեք բեմականության պատճառով 
մնացին չբեմադրված. «Այն, ինչը կարող էր պիեսը դարձնել հետաքրքիր 
ընթերցանության համար, կարող էր թատրոնի համար լինել տարօրի-
նակ...»10,– նշում է Բենջըմին Դ. Քարսոնը «Յուջին Օ’Նիլի մեկ արարով 
պիեսները» երկի ներածության մեջ (թարգմանությունը մերն է – Է. Զ.): 

                                                                 
7 Տե՛ս Walford R. and Dolley C., The One-Act Play Companion..., էջ 169: 
8 Նույն տեղում, էջ 170: 
9 https://www.backstage.com/magazine/article/one-act-takes-center-stage-14638/. 
10 Bennett Y. Michael and Carson D. Benjamin, Eugene O’Neill’s One-Act Plays, 

Palgrave Macmillan,  2012, p. 10.... 
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Շատ փոքր դրամաների (playlet)(playlet)(playlet)(playlet) վարպետ Թորնթոն Ուայլդերը, իր 
խոսքերով ասած, գրում էր «երեքրոպեանոց պիեսներ 3 գործող 
անձանցով»11 («Ֆրանսիայի թագուհիները», «Մարդու տարիքները», 
«Մանկություն» և այլն): Ամերիկյան դրամատուրգիայում մասնավորա-
պես փոքր դրամայի նորացման ու զարգացման տեսակետից առանձնա-
հատուկ տեղ ունի Վիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ ՍարոյանըՎիլյամ Սարոյանը, որը մինչև «Իմ սիրտը լեռներում է» 
պիեսը ստեղծելը գրել է փոքր, իր բնորոշմամբ «պզտիկ խաղեր»: «Այդ 
փոքր խաղերը (playlet) կամ կարճ պիեսները (short plays) թեև ամբողջա-
կան չեն («Նորեկները»), սակայն իրենց սեղմությամբ իսկ բազմաշերտ են, 
և ավելի շուտ կարելի է կոչել «թատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագթատերական տեսարան կամ դրվագ»»»»»12: 
Եթե ընդունված էր փոքր դրամաներում կիրառել սակավաթիվ գործող 
անձանց, ապա Վ. Սարոյանը «խախտեց» այդ ավանդույթը և տասնյակից 
ավելի կերպարներ ներմուծեց ծավալով փոքր թատերախաղերում: 
Երբեմն պատմվածք հիշեցնող սարոյանական փոքր դրամաները ժանրա-
յին տարատեսակության համատեքստում հարուստ են՝ աբսուրդի դրա-
մա, բալետային պիես, իտալական օպերա, ռադիոպիես, հեռուստապիես 
և այլն13: 

Փոքր թատերախաղերի դասական վարպետներ են նաև Ավգուստ 
Սթրինբերգը, Թեննեսսի Ուիլյամսը, Էժեն Իոնեսկոն, Սեմյուել Բեքեթը, 
Կոբո Աբեն, Բիլլի Արոնսոնը, Արթուր Միլլերը, Ջոզեֆ Հելլերը, Դուգլաս 
Հիլլը, Մորիս Մետերլինկը, Ա. Ս. Պուշկինը և այլք: 

Ինչ վերաբերում է մեր գրականությանը, հին շրջանից կամ միջ-
նադարից մեզ հասած նմուշներ գրեթե չկան: 

10-14-րդ դդ.-ում, ըստ պատմագրության, Անիում բեմադրվում էին 
ներկայացումներ, որոնց դեմ պայքարում էր եկեղեցին՝ դրանք համա-
րելով «հեթանոսության մնացուկ»14: Ավելի ուշ ներկայացումներ էին 
բեմադրվում առանձին գաղթօջախներում, և թարգմանական պիեսներին 
զուգահեռ շրջանառվում էին նաև հայերեն հոգևոր-սրբախոսական ու 
պատմական-հայրենասիրական ստեղծագործություններ, որոնցից 

                                                                 
11 https://www.thorntonwilder.com/playlets-1. 
12 Զոհրաբյան Է., Վ. Սարոյանի թատերգությունների թարգմանությունը // 

«Հայոց լեզու և գրականություն», 1-2, 2008, էջ 90: 
13 Տե՛ս «Բան ունեմ ասելու», պիեսների ժողովածու, ՀԳՄ հրատ., Երևան, 2012 

(թարգմանությունը մերն է՝ Է. Զ.): 
14 Տե՛ս Հակոբյան Թ. Խ., Անի մայրաքաղաք, Երևան, 1988, էջ 134: 
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շատերի հեղինակները Մխիթարյան միաբանության հայրերից էին, այդ 
թվում Պետրոս վրդ. Մինասյանը: 

19-րդ դարի առաջին կեսին հիշատակվում են Խաչատուր Աբովյանի 
որոշ դրամաներ («Գիժն ուսումնարանում», «Ֆեոդորա կամ որդիական 
սեր»): Ազգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջԱզգային գրականության մեջ մեզ հասած մեկ գործողությամբ 
պիեսներից է Պետրոս Դուրյանի «Տարագիր ի Սիպերիա» ողբերգությունը: 
Թատերախաղի ինքնագրում գրության տարեթիվը նշված չէ: 
Ս. Սիմոնյանը ենթադրում է, որ «Տարագիր ի Սիպերիա»-ն հեղինակված է 
«Նալբանդյանի մահվան թարմ տպավորության տակ, 1866-ին»: 
Մ. Նալբանդյանի հիշատակին նվիրված միջոցառումների հետ է կապում 
թատերախաղի ստեղծումը Ս. Բազյանը. «Այդ ամենի տպավորության 
տակ պետք է, որ Դուրյանը գրած լինի «Տարագիր ի Սիպերիա» նորահայտ 
դրաման՝ գլխավոր հերոս դարձնելով Նալբանդյանին»15: Ավելի որոշակի է 
արտահայտվել Գ. Ստեփանյանը: Նախապես, թատերախաղին նվիրված 
հոդվածում նա «Տարագիր ի Սիպերիան» համարել է «գրական առաջին 
փորձ»16, իսկ «Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության» աշխա-
տության մեջ17 դիտել է «ժամանակագրական կարգով» երկրորդ թատերա-
կան ստեղծագործությունը: 

Փոքր դրամա է համարվում նաև Գաբրիել Սունդուկյանի «Գիշերվան 
սաբրը խեր է» վոդևիլը (գրվել է 1863-ին, առաջին անգամ տպագրվել է 
1866 թ.): Հեղինակը աննշան փոփոխություններ է մտցրել պիեսում, ձեռա-
գիրը չի պահպանվել: 1866 թ. ապրիլի 12-ին կայացավ Գ. Սունդուկյանի 
մի նոր` մեկ գործողությամբ պիեսի՝ վոդևիլի առաջին ներկայացումը, որը 
այն ժամանակ դեռևս կոչվում էր «Օսկան Պետրովիչն էրազումը»: 
Սունդուկյանին զուգահեռ Թիֆլիսում ստեղծագործում էր նաև մասնագի-
տությամբ բժիշկ Միքայել Տեր-Գրիգորյանը, որի գործերի նկատելի մասը 
ծավալով փոքր դրամատիկական երկեր էին: 

Դերասան, դրամատուրգ, թարգմանիչ, խմբագիր Էմին Տեր-
Գրիգորյանը 1869-ին գրել է «Խեչոյի թուզը», որը տպագրվել է 1894-ին 
Երևանում, «Վայրենին» (1894 թ.), այլ գործեր, որոնք նկատելի հետք չեն 
թողել մեր դրամատուրգիայի պատմության մեջ: Է. Տեր-Գրիգորյանի 
փոքր դրամաները բեմադրվել են Երևանում, Թիֆլիսում: 

                                                                 
15 Սըվաճյան Հ., Հրապարակախոսություն, Առաջաբան, Երևան, 1960, էջ 33: 
16 Տե՛ս «Գրական թերթ», 9 մարտի, 1962, № 10: 
17 Տե՛ս Ստեփանյան Գ., Ուրվագիծ արևմտահայ թատրոնի պատմության, հ. 

առաջին, Հայկական ՍՍՌ ԳԱ հրատ., Երևան, 1962, էջ 405: 
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Դ. Դեմիրճյանը ևս գրել է գեղարվեստական արժանիքներով ոչ 
այնքան առատ, փոքրածավալ պիեսներ՝ «Համառոտ անմահներ և հավեր-
ժական մահկանացուներ» (գրելու ստույգ թվականը հայտնի չէ), «Օմարն 
ու Մարտիրոսը» (1928 թ.) և այլն: 

Գրականագետ Ա. Ավանեսյանն իր «Արդի հայ դրամատուրգիան 
(1991-2008 թթ.)» ուսումնասիրության մեջ հպանցիկ անդրադարձել է 
«իրենց բազմազանությամբ ու քանակով աչքի ընկնող փոքր դրամա-
ներին»18 և այդ ժանակահատվածում գրված պիեսներին (Ա. Այվազյան՝ 
«Բիլիարդ», Կ. Խոդիկյան՝ «Զգույշ, դռները բացվում են», Ս. Խալաթյան՝ 
«Վերջին ծաղրածուն» և այլն): 2008-2020 թթ. ևս ժամանակակից հայ դրա-
մատուրգիայում շարունակաբար գրվել են տարատեսակ և գեղարվես-
տական արժանիքներով, ինչպես նաև բեմականության զանցառումներով 
բազմաթիվ փոքր դրամաներ, որոնց մի մասը բեմադրվում է թատրոննե-
րում, թատերական բուհերում: 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ընդունված է «փոքր դրամա» համարել 10-40-րոպեանոց և նույնաքա-
նակ էջեր ունեցող թատերգությունները: Ժամանակակից գրական-
թատերական կրթօջախներում դրամայի տեխնիկայի դասընթացների 
շրջանակում «փոքր դրամայի» արտահայտություն են համարում 10-40 էջ 
և 1-40 րոպե տևողություն ունեցող պիեսներն ու դրանց բեմադրություն-
ները: 

 21-րդ դարում ևս փոքր դրաման ժանրային տարաձևումներով մնում 
է որպես հաճախ բեմադրվող, դարի ռիթմին համահունչ դրամատիկա-
կան երկ, իսկ մի շարք երկրներում դեռևս ակտիվորեն անցկացվում են 
մեկ գործողությամբ պիեսների բեմադրությունների փառատոներ: 

«Փոքր դրաման»՝ որպես ծավալային պայմանաձև, ստեղծվել է դեռևս 
անտիկ շրջանում և ժանրային տարատեսակությամբ շարունակում է 
կիրառվել մինչև մեր օրերը, դառնում նախընտրելի ժանր արդի թատրոն-
ներում՝ պահանջելով գրելու վարպետության նոր աստիճան: 

    
        

                                                                 
18 Ավանեսյան Ա., Արդի հայ դրամատուրգիան (1991-2008 թթ.), Երևան, 2011, 

էջ 28: 
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«Малая драма»«Малая драма»«Малая драма»«Малая драма»::::    теория и вопросы по историитеория и вопросы по историитеория и вопросы по историитеория и вопросы по истории    
    

Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян Эльфик Зограбян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: aтелла ́на, объемные условности, мистерия, моралите, 
сайнета, фарс, радиопьеса, жанр, абсурдистские пьесы    

По объему драмы могут быть маленькими или большими (full-length). 
В маленькой драме (англ.՝ short play или playlet, one-act play) есть реплики, 
диалоги, монологи и т. д., но не всегда в них сохраняются составляющие 
драматической композиции. Драматургам часто не удается создать закон-
ченных персонажей в небольших пьесах, где персонажей в основном, но не 
всегда мало. В формате «маленькая драма» могут быть написаны разножан-
ровые пьесы-драма абсурда, психологическая драма, социальная, докумен-
тальная драма, она может быть от натуралистической до гротескно-пара-
доксальной, такой как, например, «Чарли» Сл. Мрожека и др. Маленькой 
драмой принято считать 10-40-минутные пьесы и драматургии с таким же 
количеством страниц. В современных литературно-театральных школах, в 
рамках курсов по технике, драматургии ставятся пьесы объемом 10-40 
страниц и 1-40 минут, и их постановки считаются малыми драмами. В 21 
веке эта маленькая драма с жанровыми вариациями остается часто инсце-
нированной драмой в соответствии с ритмом века, а в некоторых странах 
до сих пор активно проводятся фестивали одноактных спектаклей. 

Маленькие драмы, как объемные условности, создавались в 
древности; они продолжают писаться в самых разных жанрах и по сей 
день, становясь предпочтительными в современных театрах, требуя нового 
уровня писательских навыков. 
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“Short Play”“Short Play”“Short Play”“Short Play”::::    Questions Questions Questions Questions of Theory and Historyof Theory and Historyof Theory and Historyof Theory and History    
    

Elfik ZohrabyanElfik ZohrabyanElfik ZohrabyanElfik Zohrabyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: fabulaatellana, by size conventionally, mystery, moralité, 
saynete, farce, radioplay, genre, absurd play 

Dramas conventionally may be short and so called full-length by size. In 
short plays (i.e. - playlets, one-act plays), there are remarks, dialogues and so 
on, but sometimes the components of dramatic composition are broken off. The 
playwrights do not often succeed in creating complete characters in short plays 
where the persons are few, but it can be done. Short “form” plays can be 
written including absurd, psychological, social, documentary dramas and so on. 
They might be from naturalistic to grotesque-paradoxal, such as Sl. Mrozhek’s 
“Charlie,” etc. Short plays are considered to be a 10-40-minute plays and the 
works with the same number of pages. In modern literary-theatrical schools, or 
in many universities, within the framework of drama technique courses, short 
dramas are considered to be those which have from 10-40 pages and from 1-40 
minutes of performances. In the 21st century short plays of different genres 
remain as often performed modern works, and in many countries one-act play 
festivals are held.  

Short plays, by size and conventionally, have been created since antique 
era and within various genres they continue to be written to this day, becoming 
preferred in modern theaters, requiring a new level of writing skills.    
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